
وية: كتاب  لنب لسرية ا   ا
اسحاق: املؤلف  بن   حممد 

  بسم اهللا الرمحن الرحيم

كل شيء من حديث ابن إسحق مسند، فهو أماله علي، أو : نا يونس بن بكري قال: حدثنا أمحد بن عبد اجلبار، قال
  .قرأه علي، أو حدثين به، وما مل يكن مسنداً، فهو قراءة؛ قرئ على ابن إسحق

ا يونس، عن حممد بن إسحق، قال بينا عبد املطلب ابن هاشم بن عبد مناف نائماً يف احلجر، عند ن: حدثنا أمحد قال
  .الكعبة، أتى، فأمر حبفر زمزم

ويقال إهنا مل تزل دفيناً بعد والية بين إمساعيل األكرب وجرهم، حىت أمر هبا عبد املطلب، فخرج عبد املطلب إىل 
فارجع : ال، قالوا: أبني لك أين هي؟ فقال: رت أن أحفر زمزم، فقالوا لهيا معشر قريش، إين قد أم: قريش، فقال

إىل مضجعك الذي أريت فيه ما أريت، فإن كان حقاً من اهللا عز وجل بني لك، وإن كان من الشيطان مل يعد إليك، 
دم، ال تنزف فيها احفر زمزم، إنك إن حفرهتا مل تندم، هي تراث من أبيك األق: فرجع فنام يف مضجعه، فأتى فقيل له

ناذر ملنعم، فهي مرياث وعقد حمكم، ليست كبعض ما قد يقسم، ينذر فيها ناذر ملنعم، فهي مرياث وعقد حمكم، 
  .ليست كبعض ما قد يعلم، وهي بني الفرث والدم

حلارث عند قرية النمل، حيث ينقر الغراب غداً، فغدا عبد املطلب ومعه ا: أين هي؟ فقيل له: فقال حني قيل له ذلك
إساف ونائلة، اللذين كانت : ابنه، ليس له ولد غريه، فوجد قرية النمل، ووجد الغراب ينقر عندها، بني الوثنني

  .قريش تنحر عندمها
حدثين عبد اهللا ابن أيب بكر بن حزم، عن عمرة ابنة عبد : نا يونس بن بكري، عن ابن إسحق قال: حدثنا أمحد قال

ما زلنا نسمع أن إسافا ونائلة : عائشة زوج النيب صلى اهللا عليه وسلم أهنا قالتالرمحن بن أسعد بن زرارة، عن 
  .رجل وامرأة من جرهم زنيا يف الكعبة، فمسخا حجرين

: فجاء عبد املطلب باملعول، فقام ليحفر، فقالت له قريش حني رأوا جده: حدثنا أمحد، نا يونس عن ابن إسحق قال
 -أو ذد عين  -دعين : ذين اللذين ننحر عندمها، فقال عبد املطلب البنه احلارثواهللا ال ندعك حتفر بني صنمينا ه

حىت أحفر، فواهللا ألمضني ملا أمرت به، فلما رأوا منه اجلد، خلوا بينه وبني اجلفر، فكفوا عنه، فلم ميكث إال قليالً 
إهنا بئر أبينا إمساعيل، وإن : قالواحىت بدا له الطوي، فكرب، فعرفت قريش أنه قد صدق وأدرك حاجته، فقاموا إليه، ف

  .لنا فيها حقاً، فأشركنا معك فيها
فأنصفنا، فإنا غري تاركيك حىت : ما أنا بفاعل، وإن هذا ألمر قد خصصت به دونكم، وأعطيته من بينكم، قالوا: قال

نعم، : هذمي، قال كاهنة بين سعد بن: فاجعلوا بيين وبينكم من شئتم أخاصمكم إليه، فقالوا: خناصمك فيهان قال
  .وكانت بأشرف الشام

حدثين يزيد بن أيب حبيب املصري عن مرثد بن عبد : نا يونس عن ابن اسحق قال: حدثنا أمحد بن عبد اجلبار، قال
بينا عبد : مسعت علي بن أيب طالب، وهو حيدث حديث زمزم فقال: اهللا اليزين عن عبد اهللا بن زرير الغافقي قال

وما برة؟ مث ذهب عنه، حىت إذا كان الغد نام يف مضجعه : احفر برة، فقال: جر، أتى، فقيل لهاملطلب نائم يف احل
وما املضنونة؟ مث ذهب عنه، حىت إذا كان الغد عاد فنام يف مضجعه، : احفر املضنونة، فقال: ذلك، فأتى، فقيل له



احفر : عاد ملضجعه فنام فيه، فأتى فقيل لهوما طيبة؟ مث ذهب عنه، فلما كان الغد : احفر طيبة، فقال: فأتى، فقيل له
  .ال تنزف وال تذم، مث نعت له موضعها: وما زمزم؟ فقال: زمزم، فقال

أمرت حبفر زمزم، فلما كشف عنه، : ما هذا يا عبد املطلب؟ فقال: فقام فحفر حيث نعت، فقالت له قريش
ما هي لكم، لقد : ا لبئر أبينا إمساعيل، فقاليا عبد املطلب إن لنا حلقاً فيها معك، إهن: وأبصروا الطوي، قالوا

بيننا وبينك كاهنة بين سعد بن هذمي، وكانت بأشرف : نعم، فقالوا: فحكمنا، فقال: خصصت هبا دونكم، قالوا
  .الشام

فركب عبد املطلب يف نفر من بين أبيه، وركب من كل بطن من أفناء قريش نفر، وكانت األرض إذ ذاك مفاوز 
م واحلجاز، حىت إذا كانوا مبفازة من تلك البالد، فىن ماء عبد املطلب وأصحابه حىت أيقنوا اهللكة، فيما بني الشا

ماذا : فاستسقوا القوم، قالوا ما نستطيع أن نسقيكم، وإنا لنخاف مثل الذي أصابكم، فقال عبد املطلب ألصحابه
رجل منكم حفرته مبا بقي من قوته، فكلما مات فإين أرى أن حيفر كل : ما رأينا إال تبع لرأيك، قال: ترون؟ قالوا

رجل منكم، دفعه أصحابه يف حفرته، حىت يكون آخركم يدفعه صاحبه، فضيعه رجل أهون من ضيعة مجيعكم، 
  . ففعلوا

ارحتلوا، فارحتلوا، : فقال ألصحابه. واهللا إن إلقاءنا بأيدينا للموت، ال نضرب يف األرض ونبتغي، عجز: مث قال
ا جلس على ناقته، وانبعث به، انفجرت عني من حتت خفها مباء عذب، فأناخ وأناخ أصحابه، فشربوا، وارحتل، فلم

يا : هلموا إىل املاء، فقد سقانا اهللا عز وجل، فجاؤوا فاستقوا وسقوا، مث قالوا: واستقوا وسقوا، مث دعوا أصحاهبم
ة، هلو الذي سقاك زمزم، انطلق، فهي لك، فما عبد املطل، قد واهللا قضى لك، إن الذي سقاك هذا املاء هبذه الفال

  .حنن مبخاصميك
فانصرفوا ومضى عبد املطلب فحفر، فلما متادى : نا يونس بن بكري عن ابن إسحق، قال: حدثنا أمحد بن عبد اجلبار

به احلفر، وجد غزالني من ذهب، ومها الغزاالن اللذان كانت جرهم دفنت حني أحرجت من مكة، وهي بئر 
  .ل بن إبراهيم، اليت سقاه اهللا عز وجل حني ظمئ، وهو صغريإمساعي

ما زلنا نسمع أن زمزم مهزة : حدثين عبد اهللا بن أيب جنيع، عن جماهد، قال: نا يونس عن إسحق، تقال: حدثنا أمحد
  .جربيل بعقبه إلمساعيل حني ظمئ

أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم  حدثنا أنس بن مالك: نا يونس عن سعيد بن ميسرة البكري، قال: حدثنا أمحد
ملا طردت هاجر أم إمساعيل القبطية سارة، ووضعها إبراهيم مبكة، عطشت هاجر، فنزل عليها جربيل، فقال : قال
نعم، فبحث جبناحه األرض، فخرج املاء، : أعطشانة أنت؟ قالت: هذا ولد إبراهيم، فقال: من أنت؟ فقالت: هلا

  .ال ذلك لكانت أهناراً جاريةفأكبت عليه هاجر تشربه، فلو
فلما حفر عبد املطلب زمزم، ودله اهللا عز وجل عليها، وخصه هبا، : حدثنا يونس، عن ابن إسحق، قال: نا أمحد

زاده اهللا عز وجل شرفاً وخطراً يف قومه، وعطلت كل سقاية كانت مبكة حني ظهرت، فأقبل الناس عليها التماس 
  .ن البيت، وأهنا سقيا اهللا عز وجل امساعيلبركتها ومعرفة فضلها، ملكاهنا م

: ثنا يونس عن طلحة بن حيىي، عن عائشة بنت طلحة زوج النيب صلى اهللا عليه وسلم أهنا قالت: حدثنا أمحد، قال
  .ماء زمزم طعام طعم، وشفاء سقم

لنا معك يا : ت قريشووجد عبد املطلب أسيافاً مع الغزالني، فقال: ثنا يونس، عن ابن إسحق قال: حدثنا أمحد قال
ال، ولكن هلموا إىل أمر نصف بيين وبينكم، نضرب عليها بالقداح، فقالوا : عبد املطلب يف هذا شرك وحق، فقال



قد : أجعل للكعبة قدحني، ولكم قدحني، ويل قدحني، فمن خرج له شيء كان له، فقالوا: فكيف تصنع؟ قال:
وقدحني أسودين لعبد املطلب، وقدحني أبيضني لقريش، مث أنصفت، وقد رضينا، فجعل قدحني أصفرين للكعبة، 

  :أعطوها الذي يضرب بالقداح، وقام عبد املطلب يدعو اهللا و يقول
  ريب وأنت املبدىء املعيد... اللهم أنت امللك احملمود 
  من عندك الطارف و التليد... وممسك الراسية اجللمود 
  ديدملوضع احللية و احل... إن شئت أهلمت ما تريد 

  إين نذرت عاهد العهود... فبني اليوم ملا تريد 
  أجعله ريب فال أعود

وضرب صاحب القداح، فخرج األصفران على الغزالني للكعبة، فضرهبما عبد املطلب يف باب الكعبة، فكانا أول 
  .ذهب حليته، وخرج األسودان على السيوف واألدرع لعبد املطلب فأخذها

رب إذا اجتهدوا يف الدعاء، سجعوا وألفوا الكالم، وكانت فيما يزعمون قلما وكانت قريش ومن سواهم من الع
  .ترد إذا دعا هبا داع

حدثين عبد اهللا بن أيب جنيح، عن عبد اهللا بن عبيد بن عمري عن عبد : نا يونس عن ابن إسحق، قال: حدثنا أمحد قال
خذ إال وهلم ناد معلوم يف املسجد، إذ أقبل مل يكن من قريش ف: قال -وكان قد أدرك اجلاهلية  -اهللا بن خريت 

إالم، فدخل من باب املسجد مسرعاً حىت تعلق بأستار الكعبة، فجاء بعده شيخ يريده، حىت انتهى إليه، فلما ذهب 
ليتناوله يبست يداه، فقلنا ما أخلق هذا أن يكون من بين بكر، فتحقبناه العرب مع ما حتدث به عنا، فقمنا إليه، 

ال واهللا، إال أن أيب مات : ال مرحباً بك، مالك وهلذا اإلالم؟ فقال اإلالم: من بين بكر، فقلنا: ن أنت؟ فقالمم: فقلنا
إن ذهبت وبقيتم بعدي : وحنن صبيان صغار، وأمنا مؤمتة ال أحد هلا، فعاذت هبذا البيت، فنقلتنا إليه وأوصت فقالت

فليأته فيتعوذ به فإنه مسنعه، وإن هذا أخذين واستخدمين  فظلم أحد منكم، أو ركب بكم أمر، فمن رأى هذا البيت
قد واهللا : سنني، واسترعاين إبله، فجلب من إبله قطيعاً، فجاء يب معه، فلما رأيت البيت ذكرت وصاة أمي، فقلنا

ال، أرى منعك، فانطلقنا بالرجل، وإن يديه ملثل العصوين قد يبستا، فأحقبناه على بعري من إبله، وشددناه باحلب
  .انطلق لعنك اهللا: ووجهنا إبله، وقلنا
حدثين عبد الرمحن بن القاسم عن أبيه القاسم بن حممد عن أيب بكر : نا يونس عن ابن اسحق قال: حدثنا أمحد قال

يا عبد اهللا هل أنت : كنت امرءاً تاجراً، فسلكت ثنيه يف سفر يل، فإذا هو هنيش قد أنيبته حيه أصابته، فقال: أنه قال
نعم، فاحتملته على بعريي، فأتيت به على أهله، فقال يل رجل من : غي إيل أهلي ها هنا، حتت هذه الثنية؟ فقلتمبل

واهللا إين ألظنك مصنوعاً لك، واهللا ما كان لص أعدى : رجل من قريش، فقال: يا عبد اهللا ممن أنت؟ فقلت: القوم
  .منه
يست منها، اضطجعت عند رحلي، وتقنعت بثويب، فواهللا ما وأضلين ناقة يل قد كنت أعلفها العجني، فلما أ: قال

  .أهبين إال حس مشفرها حترك به قدمي، فقمت إليها، فركبتها
حدثين من مسع عكرمة يذكر عن ابن عباس قالك بينا أنا جالس : نا يونس عن ابن إسحق، قال: حدثنا أمحد قال

شيخ كبري أعمى جييد؟ قائده جبذاً شديداً، فقال عند عمر بن اخلطاب، وهو يعرض الناس على ديواهنم، إذ مر 
  .ما رأيت كاليوم منظراً أسوأ: عمر
قد أعلم أن بريقاً : يا أمري املؤمنني هذا ابن صبغاء البهزي، مث السلمي، هبيك بريق، فقال عمر: فقال له رجل: قال



 -أخربين خربك وخرب بين صبغاء : ادعوا يل عياضاً، فدعى، فقال: عياض، قال عمر: لقب، فما اسم الرجل؟ قالوا
  . -وكانوا عشرة نفر 

اللهم غفراً، ما كنا أحرانا نتحدث عن أمر : شيء كان يف اجلاهلية قد جا اهللا باإلسالم، فقال عمر: فقال عياض
لي، يا أمري املؤمنني كنت امرءاً قد نفاين أه: فقال! اجلاهلية منا حني هدانا اهللا عز وجل لإلسالم، وأنعم علينا به

وكان بنو صبغاء عشرة، وكانت بيين وبينهم قرابة وجوار، فتنقصوين ما يب وتذللوين، فسألتهم باهللا والرحم واجلوار 
إال ما كفوا عين، فلم يفعلوا، ومل مينعين ذلك منهم، فأمهلتهم حىت دخل الشهر احلرام، مث رفعت يدي إىل اهللا عز 

  :وجل فقلت
  ل بين الصبغاء إال واحدااقت... اللهم أدعوك دعاء جاهداً 

  أعمى إذا ما قيد عين القائدا... مث اضرب الرجل فذره قاعداً 
: فتتابع منهم تسعة يف عام واحد، وضرب اهللا عز وجل هذا، وأعمى بصره، فقائده يلقي منه ما رأيت، فقال عمر

  .إن هذا لعجب
: اهلذيل، وأخوته أعجب من هذا، فقال عمريا أمري املؤمنني شأن أيب تقاصف اخلناعي، مث : فقال رجل من القوم

كان جار هو منهم مبنزلة عياض من بين صبغاء، فتنقصوه وتذللوه، : وكيف كان شأن أيب تقاصف وأخواته؟ فقال
  :فذكرهم اهللا والرحم واجلوار، فلم يعطفهم ذلك عليه، فأمهلهم حىت إذا دخل الشهر احلرام، رفع يديه مث قال

  وسامع هتاف كل هاتف...  اللهم رب كل آمن وخائف
  مل يعطين احلق ومل يناصف... ان اخلناعي أبا تقاصف 

  بني قران مث والتواصف... فامجع له األحبة األالطف 
  .قال فنزلوا يف قليب هلم حيفرونه حيث وصف، فتهور عليهم، فإنه لقربهم إىل يومهم هذا

، كان بطن من بين مؤمل، وكان هلم ابن عم قد شأن بين مؤمل من بين نصر أعجب من هذا: فقال رجل من القوم
يا بين : استوىل على أموال بطن منهم وراثة فأجلأ نفسه وماله إىل ذلك البطن، فتنقصوا ماله وتذللوه وتضعفوه، فقال

مؤمل، إين قد أجلأت نفسي ومايل إليكم لتمنعوين وتكفوا عين، فقطعتم رمحي، وأكلتم مايل وتذللتموين، فقام رجل 
يا بين مؤمل صدق، فاتقوا اهللا فيه وكفوا عنه، فلم مينعهم ذلك منه، ومل يكفوا عنه، : يقال له رياح، فقال منهم

  :فأمهلهم حىت إذا دخل الشهر احلرام وخرجوا عمارا، رفع يديه فقال
  وارم على أقفائهم مبنكل... اللهم زهلم عن بين مؤمل 

  يفعلإال رياحاً إنه مل ... بصخرة أو بعض جيش جحفل 
فخرجوا حىت إذا كانوا ببعض الطريق نزلوا إىل جبل فأرسل اهللا عز وجل من رأس اجلبل صخرة جتر ما مرت به من 

  .حجر أو شجر، حىت دكتهم به دكة واحدة، إال رياحاً وأهل خبائه، ألنه مل يفعل
:  املؤمنني أنت أعلم، فقاليا أمري: إن هذا للعجب، مل ترون هذا كان؟ فقالوا: فقال عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه

أما اين قد علمت ذاك، كان الناس أهل اجلاهلية ال يعرفون رباً وال بعثاً، وال قيامة وال جنة وال ناراً، فكان اهللا عز 
وجل يستجيب لبعضهم على بعض، للمظلوم على الظامل، ليكف بذلك بعضهم عن بعض، فلما بعث اهللا عز وجل 

بل الساعة موعدهم : ز وجل والبعث والقيامة، واجلنة والنار، وقال اهللا عز وجلهذا الرسول، وعرفوا اهللا ع
  .والساعة أدهى وأمر فكانت املدد واالمالء



  نذر عبد املطلب

وكان عبد املطلب بن هاشم فيما يذكرون، : نا يونس بن بكري عن ابن إسحق قال: حدثنا أمحد بن عبد اجلبار قال
لئن ولد له عشرة نفر، مث بلغوا معه حىت مينعوه، لينحرن : ما لقي -حفر زمزم  عند -قد نذر حني لقي من قريش 

احلارث، والزبري، وحجل، وضرار، واملقوم، وأبو هلب، : أحدهم هللا عز وجل عند الكعبة، فلما تواىف بنوه عشرة
ي نذر، ودعاهم إىل والعباس، ومحزة، وأبو طالب، وعبد اهللا، وعرف أهنم سيمنعونه، مجعهم مث أخربهم بنذره الذ

يأخذ كل رجل منكم قدحاً، فيكتب فيه امسه، مث تأتوين، : كيف تصنع؟ فقال: الوفاء هللا بذلك، فأطاعوا له، وقالوا له
ففعلوا، مث أتوه، فدخل كل رجل منكم قدحاً، فيكتب فيه امسه، مث تأتوين، ففعلوا، مث أتوه، فدخل هبم على هبل يف 

أصنام قريش مبطة، وكان على بئر يف جوف الكعبة، وكانت تلك البئر اليت جيمع جوف الكعبة، وكان هبل عظيم 
فيها ما يهدي للكعبة، وكان عند هبل سبعة أقداح، يف لك قدح منها كتاب، قدح فيه العقل، إذا اختلفوا يف العقل 

م لألمر إذا أرادوه من حيمله منهم ضربوا بالقداح السبعة، فعلى من خرج محله، وفيها قدح الغفل، وقدح فيه نع
ضرب به يف القداح، فإن خرج قدح نعم، عملوا به، وقدح فيه ال، فإذا أرادوا أمراً ضربوا به يف القداح، فإذا خرج 

ذلك القدح، مل يفعلوا ذلك األمر، وقدح فيه منكم وقدح فيه من غريكم وقدح فيه ملصق وقدح فيه املياه فإذا 
داح، وفيها ذلك، فحيثما خرج عملوا به، وكانوا إذا ارادوا أن خيتنوا إالماً، أو ارادوا أن حيفروا للماء ضربوا بالق

ينكحوا منكحاً، أو يدفنوا ميتاً، أو شكوا يف نسب أحد منهم، ذهبوا به إىل هبل، وذهبوا معهم جبزور ومائة درهم 
: ون به ما يريدون، وقالواإىل صاحبه صاحب القداح اليت يضرب هبا، فأعطوها إياه، مث قربوا صاحبهم الذي يريد

يا إهلنا، هذا فالن بن فالن كما زعم أهله، : اضرب، اللهم أخرج على يديه اليوم احلق، مث استقبلوا هبل، فقالوا
يريدن كذا وكذا، فإن كان كذلك فأخرج فيه الغفل، أو نعم أو منكم واقبل هديته فإن خرج من هؤالء الثالثة 

ليه من غريكم كان حليفاً، وإن خرج عليه ملصق كانت منزلته فيهم ال نسب كتب يف قومه وسيطاً، وإن خرج ع
وال حلف، وإن خرج فيه شيء مما سوى هذا مما يعملون به نعم عملوا به، وإن خرج ال أخروه عامه ذلك حىت يأتوا 

  . به مرة أخرى، ينتهون من أمورهم إىل ذلك مما خرجت به القداح

هؤالء بقداحهم هذه، وأخربه بنذرن، وأعطاه كل رجل منهم قدحه الذي فيه  اضرب على بين: فقال عبد املطلب
امسه، وكان عبد اهللا بن عبد املطلب، أبو رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أصغر بين أبيه، كان هو والزبري وأبو 

لد عبد أحب و -فيما يزعمون  -طالب لفاطمة بنت عمرو بن عائد بن عبد اهللا بن عمران بن خمزوم، وكان 
املطلب إليه، وكان عبد املطلب يرى أن السهم إذا أخطأه فقد أشوى، فلما أخذ صاحب القداح القداح ليضرب 

  :هبا، قام عبد املطلب عند هبل يدعو ويقول
  إين أخاف أن يكون قدح... اللهم ال خيرج عليه القدح 

  إين اراه اليوم خري قدح... إن كان صاحيب للذبح 
  يغين عين اليوم كل سرح... منح حىت يكون صاحيب لل

فخرج القدح على عبد اهللا، فاخذ عبد املطلب بيده، وأخذ الشفرة، مث أقبل به إىل إساف ونائلة، الوثنني اللذين 
أذحبه، : ماذا تريد يا عبد املطلب؟ فقال: تنحر عندمها قريش ذبائحها، ليذحبه، فقامت إليه قريش من أنديتها، فقالوا

  :وأنشأ يقول
  أيام أحفر وبين وحده... دت ريب وأنا موف عهده عاه



  كيف أعاديه وأنا عبده... واهللا ال أمحد شيئاً محده 
  أن أضل إن تركت عهده... إين أخاف إن أخرت وعده 

  مثل الذي القيت يوماً عنده... ما كنت أخشى أن يكون وحده 
  واهللا ريب ال أعيش بعده... أوجع قليب عند حفري رده 

ذكروا أن العباس بن عبد املطلب اجتره من حتت رجل أبيه حىت : نا يونس عن ابن إسحق قال: قال حدثنا أمحد
  .خدش وجه عبد اهللا خدشاً، مل يزل يف وجهه حىت مات

واهللا ال تذحبه أبداً وحنن أحياء حىت نعذر فيه، لئن فعلت هذا ال يزال رجل يأيت : فقالت قريش وبنوه: قال ابن إسحق
  .حبه، فما بقاء الناس على ذلكبابنه حتىت يذ

:  -وكان عبد اهللا بن عبد املطلب بن أخت القوم  -وقال املغرية بن عبد اهللا بن عمرو بن خمزوم : قال ابن إسحق
واهللا ال تذحبه أبداً حىت نعذر فيه، فإن كان فداء، فديناه بأموالنا، وقال فيما يزعمون يف ذلك شعراً حني أمجع عبد 

  :بد اهللا مب أمجعاملطلب يف ذبح ع
  وذحبه خرقاً كتمثال الذهب... واعجبين من قتل عبد املطلب 

  فما ابننا بشرط القوم النجب... يا شيب ال تعجل علينا بالعجب 
  نفاديه باملال حىت حنترب... وال ابنكم باملستذل املغتصب 
  وسوف ألقى دونه من الغضب... فسوف أفديه مبايل والسلب 

  ما ذبح عبد اهللا فينا باللعب... حلطب أشوس آباء قبيحات ا
  كال ورب البيت مستور احلجب... ذحباً كما معتور النصب 

  ضرباً يزيل اهلام من بعد الغضب... ال يعجل املذبوح حىت نضطرب 
  كالربق أو كالنار يف الثوب العطب... بكل مصقول رقيق ذي شطب 

  .القطب والعطب، القطن: ويقال: قال أبو عمر
وحني قال املغرية بن  -وكان ابن أمه  -وقد قال أبو طالب حني أراد عبد املطلب ذبح عبد اهللا : إسحققال ابن 

  :عبد اهللا بن عمرو بن خمزوم ما قال
  ورب ما أضى من الركاب... كال ورب البيت ذي األنصاب 

  يزور بيت اهللا ذا احلجاب... كل قريب الدار أو منتاب 
  من بني وهط عصبة شباب... ما قتل عبد اهللا باللعاب 
  أغر بني البيض من كالب... ابن نساء سطة األنساب 

  أهل اجلياد القب والقباب... وبني خمزوم ذوي األحساب 
  حىت تذوقوا محس الضراب... لستم على ذلك باألذناب 
  ذي رونق يف الكف كالشهاب... بكل عضب ذائب اللعاب 
  أجل الكتابإن مل يعجل ... تلقاه يف األقران ذا أنداب 

  يا شيب إن اجلور ذو عقاب... قلت وما قويل باملعاب 
  أخوال صدق كأسود الغاب... إن لنا إن جرت يف اخلطاب 
  حىت ميص القاع ذو التراب... لن يسلموه الدهر للعذاب 



  دماء قوم حرم األسالب
  :فقال عبد املطلب عند ذلك

  أخاف ريب إن عصيت أمره... اهللا ريب وأنا موف نذره 

  فهو وليي وإليه عمره... واهللا ال يقدر شيء قدره 
  فإن تؤخره وتقبل عذره... هذا بين قد أردت حنره 

  وتصرف املوت فال يضره... وتصرف املوت له وحذره 
  سواك ريب ويكن قره... من جهد إنسان وال تعره 

  أعطيته رب فال تعره... لكل عني ناظر تسره 
  حلزن يوعين مسره
نوه ال تفعل وانطلق إىل احلجاز فإن به عرافة يقال هلا جناح، هلا تابع فسلها، مث أنت على رأس فقالت له قريش وب

  .نعم: أمرك، فإن أمرتك بذحبه ذحبته، وإن أمرتك بغري ذاك مما لك وله فيه فرج قبلته، فقال
، وقص عليها عبد املطلب فانطلقوا حىت قدموا املدينة، فوجدوها فيما يزعمون خبيرب، فركبوا حتىت جاءوها، فسألوها

ارجعوا عين اليوم حىت يأتيين تابعي، فأسأله، فخرجوا من عندها، وقام : شأنه وشأن ابنه وما كان نذر فيه، فقالت هلم
  :عبد املطلب يدعو اهللا عز وجل ويقول

  واصرف عنه شر هذا القدر... يا رب ال حتقق حذري 
  رألن يكون سيداً للبش... فإين أرجو ملا قد أذر 
: عشرة من اإلبل، وكانت كذلك، فقالت: نعم، قد جاءين اخلرب، فكم الدية فيكم؟ فقالوا: مث غدوا إليها، فقالت

فارجعوا إىل بالدكم، فقدموا صاحبكم، وقدموا عشراً من اإلبل، مث اضربوا عليها بالقداح، فإن خرجت القداح 
خرجت القداح على اإلبل، فقد رضي ربكم، على صاحبكم فزيدوا من اإلبل حىت يرضى ربكم عز وجل، فإذا 

  .فاحنروها عنه، وجني صاحبكم
  :فخرجوا حىت قدموا مكة، فلما أمجعوا لذلك األمر، قام عبد املطلب يدعو اهللا عز وجل، ويقول

  إن شئت أهلمت الصواب والرشد... اللهم إنك فاعل ملا ترد 
  وساقي حجيجك األبد... إين مواليك على رغم معد 

  فإن وجدي فاعلمن وجد وجد... سقياهم أيب وجد أورثين 
  فال حتقق حذري بولد... أنت الذي تعلم كل صمد 
  واجعل فداه يف اجلاله اجلعد

فلما قربوا عبد اهللا وعشراً من اإلبل، وعبد املطلب يف : نا يونس عن ابن إسحق قال: حدثنا أمحد بن عبد اجلبار قال
  :جوف الكعبة يدعو ويقول

  ورب من يأيت بكل نذر... شر بعد العشر اللهم رب الع
  وجنه من شفعها والوتر... أنج عبد اهللا عند النحر 

  :مث ضربوا، فخرج السهم على عبد اهللا، فزادوا عشراً فبلغت اإلبل عشرين، وقام عبد املطلب يدعو ويقول
  أنج عبد اهللا رب النفع... يا رب عشرين ورب الشفع 

  وأعطه الرفع الذي يف الرفع... من ضربة القدح اليت يف اجلذع 



  كلذعة النار اليت يف السفع... وال يكون ضربه كاللذع 
  :مث ضربوا، فخرج السهم على عبد اهللا، فزادوا عشراً، فبلغت اإلبل ثالثني، وقام عبد املطلب يدعو اهللا ويقول

  أمنن علينا أن نصاب بالدم... رب الثالثني ويل النعم 
  فطار قليب فهو مثل املغرم...  هذا اإلالم جنة مل يعلم

  وتنحر الذود اليت مل تقسم... لذكر عبد اهللا حىت يسلم 
  وجنه من ضربة مل تكلم

  :مث ضربوا، فخرج السهم على عبد اهللا، فزادوا عشراً، فبلغت اإلبل أربعني، فقام عبد املطلب يدعو اهللا ويقول
  أنج بين من قداح كتبت... اللهم رب األربعني إذ بلغت 

  وجللت يف قتله وذخيت... واحنر الذود اليت مهلت 
  عديل بين عبد مناف وقعت... بلغ رضاك ربنا إذ جعلت 

مث ضربوا فخرج السهم على عبد اهللا، فزادوا عشراً، فبلغت اإلبل مخسني، وقام عبد املطلب يدعو اهللا عز وجل 
  :ويقول

  من كل كوماء له مل تعطن... يا رب مخسني مسان بدن 
  أنج عبد اهللا رب األركن... ب ماجد ممكن إال لر

  واحنر الذود اليت مل تسكن
  :وقام عبد املطلب يدعو ويقول. مث ضربوا، فخرج السهم على عبد اهللا، فزدادوا عشراً فبلغت اإلبل الستني

  ورب من حج له وكرب... اللهم رب الستني ورب املشعر 
  رأنج عبد اهللا عند املنح... يسعى لرب قادر ليغفر 
  لتبلغ العظم هبا فيكسر... وعافه من ضربة ال جترب 

  :مث ضربوا، فخرج السهم على عبد اهللا، فزادوا عشراً، فبلغ اإلبل سبعني، وقام عبد املطلب يدعو ويقول
  فاذبح الذود اليت قد عطلت... يا رب سبعني له قد مجعت 
  وأخرج السهم هلا إذ بذلت... وحسبت يف قتله وخسيت 

  عن كل مقتول له إذ قبلت... ة قد كملت حىت تكون دي
  :مث ضربوا، فخرج اسهم على عبد اهللا، فزدادوا عشراً، فبلغت اإلبل مثانني وقام عبد املطلب يدعو ويقول

  ورب يأتيك لالجالل... يا رب الثمانني ورب اإلهالل 
  سوف ترى شكري عند اإلحالل... اجعل فداء ولدي ذود أبال 
  أمنن به علي رب االفضال... ال كشكر من يسعى بغري أنع

  :مث ضربوا، فخرج السهم على عبد اهللا، فزدادوا عشراً، فبلغت اإلبل تسعني، وقام عبد املطلب يدعو ويقول
  ورب من يدفع عند املدفع... يا رب تسعني ورب املشرع 
  أنج يل عبد اهللا عند األذرع... حىت جييزوا معشراً للمجمع 

  وجنه من ضربة ال ترجع
  :ضربوا، فخرج السهم على عبد اهللا، فزادوا عشراً، فبلغت اإلبل مائة، وقام عبد املطلب يدعو ويقول مث

  ورب من يهوى بكل معلم... اللهم رب مائة مل تقسم 



  قد بلغت مائة مل تقسم... ورب من أهدى لكل حمرم 
  أرغم أعدائي هبا لريغموا

  .قد رضي ربك، وخلص لك ابنك: حضرة مث ضربوا، فخرج السهم على اإلبل، فقالت قريش ومن
ال واهللا حىت أضرب : فذكروا أن عبد املطلب قال: نا يونس عن ابن إسحق قال: حدثنا أمحد بن عبد اجلبار قال

  :عليها ثالث مرات، فضربوا على اإلبل وعلى عبد اهللا، وقام عبد املطلب يدعو ويقول
  إن بين أحب من تكلم... اللهم أنت هدييت لزمزم 

  فإن حزين يدخل يف األعظم...  ترينه الغداة يف الدم فال
  حىت نفاديه بكل أعجم... فاجعل فداه مائة مل تقسم 
  وأرقع املوت لذوذ عتم... أمنت علي ذا اجلالل املنعم 

  مث اصرف املوت إليها يسلم... ومث رب فاجعلن ما مت 
  وأنت إن سلمته مل يكلم... حبولك اللهم عيش خرم 

  حىت أراه عند كل مقدم... به فيهزم فبلغ العيش 
  يبني اخلري ملن توسم

  :مث ضربوا، فخرج السهم على اإلبل، مث أعادوا الثانية، وعبد املطلب مكانه عند هبل، فلما أرادوا أن يضربوا، قال
  إن بين مثرة فؤادي... يا رب ال تشمت يب األعادي 

  ديواجعل فداه اليوم من تال... فال تسيل دمه يف الوادي 
  حىت تكون فدية األوالد... ذود لقاح بدنا أندادي 

  إن بين رب مل يفادي... وال ترثنيه األذواد 
  فقد تراين رب مل أضادي... لكن ميني قسم اجلواد 

  :مث ضربوا، فخرج السهم على اإلبل، مث أعادوا الثانية، وقام عبد املطلب يدعو ويقول
  لة عيايلأكثرت بعد ق... يا رب قد أعطيتين سؤايل 

  معقالت تسحب االجالل... فاجعل فداه اليوم جل مايل 
  فإنه يدخلين ساليل... وال ترينه بشر حال 

  أو تصرف املوت فال أبايل... بأن يكون النحر للهالل 
  أنت الويل املعم املفضال... عن ابين األصغر ذا اجلالل 

  فإنه قد نزل املوايل... فأنعم اليوم لذاك بايل 
  كل فىت أبيض كاهلالل... من السؤال  كلهم يبكي

  :وقالت آمنة أم النيب صلى اهللا عليه وسلم
  يف اهلامشي والكرمي العنصر... يا رب بارك يف اإلالم األزهر 

  .مث ضربوا بالقداح على اإلبل، فنحرت، مث تركت ال يصد عنها أحد

  تزويج عبد اهللا بن عبد املطلب



 -مث انصرف عبد املطلب آخذاً بيد عبد اهللا، فمر به : ونس، عن ابن إسحق قالنا ي: حدثنا أمحد بن عبد اجلبار قال
على امرأة من بين أسد ابن عبد العزى بن قصي، وهي عند الكعبة، فقالت له حني نظرت إىل وجهه  -فيما يزعمون 

ت عنك، وقع علي لك عندي مثل اإلبل اليت حنر: مع أيب؛ قالت: أين تذهب يا عبد اهللا؟ قال:  -فيما يذكرون  -
إن معي أيب اآلن، وال أستطيع خالفه وال فراقه، وال أريد أن أعصيه شيئاً، فخرج به عبد املطلب حىت : اآلن، فقال

فزوجه آمنة بنت وهب بن عبد  -ووهب يومئذ سيد بين زهرة نسباً وشرفاً  -أتى به وهب بن عبد مناف بن زهرة 
قريش نسباً وموضعاً، وهي لربة بنت عبد العزى بن عثمان بن عبد مناف بن زهرة، وهي يومئذ أفضل امرأة يف 

أم حبيب بنت أسد بن عبد العزى بن قصي، وأم حبيب بنت أسد لربة بنت عوف بن : الدار بن قصي، وأم برة
  .عبيد بن كعب بن لؤي

اهللا صلى اهللا عليه  فذكروا أنه دخل عليها حني ملكها مكانه، فوقع عليها عبد اهللا، فحملت برسول: قال ابن إسحق
وسلم، فخرج من عندها حىت أتى املرأة اليت قالت له ما قالت، وهي أخت ورقة بن نوفل بن أسد بن عبد العزى، 

فارقك : مالك ال تعرضني علي اليوم مثل الذي عرضت علي أمس؟ قالت: وهي يف جملسها، فجلس إليها، وقال
  .النور الذي كان فيك، فليس يل بك اليوم حاجة

فيما ذكروا، تسمع من أخيها ورقة بن نوفل، وكان قد  -وكانت : دثنا أمحد قالك نا يونس عن ابن إسحق قالح
أنه لكائن يف هذه األمة نيب من بين إمساعيل، فقالت يف ذلك شعراً، وامسها أم قبال : ويقول -تنصر واتبع الكتب 

  :أم قبال: ابنة نوفل بن أسد، كذا قال
  عليه وفارقك الذي كان جابكاً... قادراً  اآلن وقد ضيعت ما كنت

  هناك لغريي فاحلقن بشأنكا... غدوت علي حافالً قد بذلته 
  أصبت حبيباً منك يا عبد داركا... وال حتسبين اليوم جلوا وليتين 
  به يدعم اهللا الربية ناسكاً... ولكن ذاكم صار يف آل زهرة 

  :فأجاهبا عبد اهللا فقال
  يكون وما هو كائن قبل ذلك... ما الذي  تقولني قوالً لست أعلم

  من العهد وامليثاق يف ظل دارك... فإن كنت ضيعت الذي كان بيننا 
  ومثلي ال يستام عند الفوارك... فمثلك قد أصبت عند كل حله 

  :فقالت له أيضاً أم قبال
  وآمنة اليت محلت إالماً... عليك بآل زهرة حيث كانوا 

  نور قد تقدمه أماما عليه... يرى املهدي ين يرى 
  إذا ما كان مرتدياً حساما... فيمنع كل حمصنة خريد 

  رياح اجلدب حتسبه قتاما... وختفره الشمال وبان منها 
  وأدته كرميته مهاما... فأجنبه ابن هاشم غري شك 

  يسود الناس مهتدياً إماما... فكل اخللق يرجو مجيعاً 
  ا الظالمافأذهب نوره عن... براه اهللا من نور مصفى 

  إذا ما سار يوماً أو أقاما... وذلك صنع ربك إذ حباه 
  ويفرض بعد ذلكم الصياما... فيهدي أهل مكة بعد كفر 



  :وقال عبد املطلب
  أعلنت قويل ومحدت الصربا... دعوت ريب خمفياً وجهرا 
  وفاده باملال شفعاً ووترا... يا رب ال تنحر بين حنراً 

  أو مائة دمها وكمتا ومحرا. ..أعطيتك من كل سوام عشراً 
  هللا من مايل وفاء ونذرا... معروفة أعالمها وصحرا 

  بالواضح الوجه املزين عذرا... عفوا ومل تشمت عيوناً خزرا 
  أعطاين البيض بين زهرا... فاحلمد هللا األجل شكرا 
  قد كان أشجاين وهد الظهرا... مث كفاين يف األمور أمرا 

  والالت والركن احملاذى حجرا... فلست والبيت املغطى سترا 
  ما دمت حياً وأزور القربا... منك ألنعمك إهلي كفرا 

حدثت أنه كان لعبد : حدثين والدي إسحق بن يسار قال: نا يونس بن بكري، عن ابن إسحق قال: حدثنا أمحد قال
ابه أثر طني عمل به، فدعاها اله بن عبد املطلب امرأة مع آمنة ابنة وهب بن عبد مناف، فمر بامرأته تلك، وقد أص

إىل نفسه، فأبطأت عليه ملا رأت به أثر الطني، فدخل فغسل عنه أثر الطني، مث دخل عامداً إىل آمنة، مث دعنه صاحبته 
اليت كان أراد إىل نفسها، فأىب للذي صنعت به أول مرة، فدخل على آمنة فأصاهبا، مث خرج فدعاها إىل نفسه، 

مررت يب وبني عينيك غرة، فرجوت أن أصيبها منك، فلما دخلت على آمنة، ذهبت هبا ال حاجة يل بك، : فقالت
  .منك

ملر يب وإن بني : حدثت أن امرأته تلك كانت تقول: حدثنا يونس بن بكري عن حممد بن إسحق قال: حدثنا أمحد قال
برسول اهللا صلى اهللا عليه  عينيه لنوراً مثل الغرة، فدعوته رجاء أن يكون يل، ودخل على آمنة فأصاهبا، فحملت

  .وسلم
فكانت آمنة بنت وهب أم رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم حتدث أهنا : حدثنا أمحد نا يونس عن ابن إسحق قال

  :إنك قد محلت بسيد هذه األمة، فإذا وقع إىل األرض فقويل: أتيت حني محلت حممداً صلى اهللا عليه وسلم فقيل هلا
  كل حاسد من شر... أعيذه بالواحد 
  وكل عبد رائد... يف كل بر عابد 
  فإنه عبد احلميد املاجد... نزول غري زائد 

  حىت أراه قد أتى املشاهد
فإنه آية ذلك أن خيرج معه نور ميأل قصور بصرى من أرض الشام، فإذا وقع فسميه حممداً، فإن امسه يف التوراة 

  .ن حممد فسميه بذلكأمحد، حيمده أهل السماء وأهل األرض، وامسه يف الفرقا
وقد هلك أبوه عبد اهللا وهي حبلى، ويقال أن عبد اهللا هلك والنيب  -فلما وضعته، بعثت إىل عبد املطلب جاريتها 

قد ولد لك الليلة إالم فانظر : فقالت -صلى اهللا عليه وسلم ابن مثانية وعشرين شهراً، فاهللا أعلم أي ذلك كان 
وحدثته مبا رأت حني محلت به، وما قيل هلا فيه، وما أمرت أن تسميه، فأخذه عبد إليه، فلما جاءها، أخربته خربه، 

  :املطلب فأدخله على هبل يف جوف الكعبة، فقام عبد املطلب يدعو اهللا، ويشكر اهللا أعطاه إياه، فقال
  هذا اإلالم الطيب األردان... السعد هللا الذي أعطاين 

  باهللا ذي األركانأعيذه ... قد ساد يف املهد على الغلمان 



  حىت أراه بالغ البنان... حىت يكون بلغة الفتيان 
  من حاسد مضطرب العنان... أعيذه من كل ذي شنئان 

  حىت أراه رافع اللسان... ذي مهة ليس له عينان 
  يف كتب ثابتة املثاين... أنت الذي مسيت يف الفرقان 

  أمحد مكتوباً على اللسان
  :شأن عبد اهللا، وفرج عنه ما كان فيه من البالء وأهلم بذحبهوقال عبد املطلب حني فرغ من 

  دعوة مبتاع رضاه رابح... دعوت ريب دعوة املناصح 
  أعطى على الشح من املشاحح... فاهللا عند قسمة املنائح 
  إال الدالء الزبد السوافح... زمزم ال ميتاحها املمائح 

  الئحجاد هبا من بعد لوح ال... كم من حجيج مغتد ورائح 
  بعد كنوز احللي والصفائح... سقيا على رغم العدو املاشح 
  بيت عليه النور كاملصابح... حلي لبيت اهللا ذي املسارح 

  بناه بالرفق وحلم راجح... بنيان إبراهيم ذي املسابح 
  فهو مثاب لذوي الطالئح... بني اجلبال الصم والصرادح 

  حاصحمشتبه األعالم والص... يتابه من كل فج نازح 
  :وقال عبد املطلب

  ملا رأى جدي واجتهادي... احلمد للخالق ال العباد 
  والعهد إن العهد ذو معاد... وانين موفيه بامليعاد 

  ونال مين فدية املفادي... فرج عين كربة الفؤاد 
  إن البنني فلذ األكباد... فاديت عبد اهللا من تالدي 

  دأدم ومحر كلها تال... مثاره كالقرع للفؤاد 
  هل منكم من صيت ينادي... قلت للحباسي هلا ذواد 

  فتركوها وهي يف عصواد... اإلبل هنب بني أهل الوادي 
  كأهنا رهو من املزاد... يركبها باآللة احلداد 

  وراح عبد اهللا يف األبراد... يردي هبا ذو أحبل صياد 
  جنيته من كرب شداد... يغيظ أعدائي من احلساد 

  :ضاًوقال عبد املطلب أي
  أعطى على رغم العدو زمزما... احلمد هللا على ما أنعما 

  واحلاسدون خيرقون األدما... تراث قوم مل يكن مهدما 
  أصاب فيها حلية فتسلما... ومل يكن حافرها ليندما 

  واهللا أوىف نذره إذ أقسما... هللا ما أجرى عليه األسهما 
  فلست واهللا أريد مأمثا... أعطى بنني عصبة وخدما 
  منهم وقد أوفيتهم فتمما... يف النذر أو اهريق هللا دما 



  يراين األعداء قرناً أعصما... من بعد ما كنت وحيداً أميا 
  أعضب أو ذا ارتياب أعسما

  :وقال عبد املطلب
  ونعم مدعى السائل املكروب... دعوت ريب دعوة املغلوب 
  أعطى على رغم ذوي الذنوب... فاحلمد للمستمع العجيب 

  زمزم ذات املوضع العجيب... الشحناء والعيوب إيل و
  وبني بيت اهللا ذي احلجوب... بني سواد الصنم املتصوب 
  وحتت فرث النعم املغصوب

  مولد رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم

حدثين املطلب بن عبد اهللا بن قيس، عن أبيه، عن : حدثنا أمحد بن عبد اجلبار، نا يونس بن بكري، عن ابن إسحق قال
  .ولدت أنا ورسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم عام الفيل، كنا لدين: جده قيس بن خمرمة قال

  .وكان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم عام عكاظ ابن عشرين سنة: نا يونس عن ابن إسحق قال: حدثنا أمحد
ترضع له حليمة ابنة أيب فدفع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم إىل أمه، والتمس له الرضعاء، واس: قال ابن إسحق

ذؤيب، وأبو ذؤيب عبد اهللا بن احلارث بن شجنة بن جابر بن رزام ابن ناصرة بن قصية بن نصر بن سعد بن بكر 
بن هوزان بن منصور بن عكرمة ابن خصفة بن قيس بن عيالن بن مضر، واسم أيب رسول اهللا الذي أرضعه احلارث 

  .بن قصية بن نصر بن سعد بن بكر بن هوازن بن عبد العزى بن رفاعة بن فالن بن ناصرة
عبد اهللا بن احلارث، وأنيسة ابنة احلارث، وحذافة ابنة احلارث، وهي الشيماء، غلب عليها : وأخوته من الرضاعة

ذلك، وال تعرف يف قومها إال به، وهي احلليمة أم رسول اهللا، وذكروا أن الشيماء كانت حتضن رسول اهللا صلى اهللا 
  .مع أمه إذ كان عندهمعليه وسلم 

موىل ألمرأة من بين متيم، كانت عند احلارث  -حدثين جهم بن أيب جهم : حدثنا أمحد، نا يونس عن ابن إسحق قال
: حدثين من مسع عبد اهللا بن جعفر بن أيب طالب، يقول: قال -بن حاطب، فكان يقال موىل احلارث بن حاطب 

قدمت مكة يف : أهنا قالت - صلى اهللا عليه وسلم، اليت أرضعته أم رسول اهللا -حدثت عن حليمة ابنة احلارث 
نسوة من بين سعد بن بكر، نلتمس هبا الرضعاء، ويف سنة شهباء، فقدمت على أتان يل قمراء كانت أذمت 

 يف بالركب، ومعي صيب لنا، وشارفنا لنا، واهللا ما ننام ليلنا ذلك أمجع مع صبينا ذاك، ما جند يف ثديي ما يغنيه، وال
 -رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم  -شارفنا ما يغذيه، فقدمنا مكة، فواهللا ما علمت منا امرأة إال وقد عرض عليها 

ماذا عسى أن تصنع إلينا أمه، إمنا نرجو املعروف من أيب الوليد، فأما أمه فما عسى : فإذا قيل إنه يتيم تركناه، وقلنا
حيب امرأة إال أخذت رضيعاً غريي، فلما مل أجد غريه، قلت لزوجي احلارث أن تصنع إلينا؟ فواهللا ما بقي من صوا

: واهللا إين أكره أن أرجع من بني صواحيب ليس معي رضيع، ألنطلقن إىل ذلك اليتيم فآلخذنه، قال: بن عبد العزى
  . ال عليك، فذهبت، فأخذته، فواهللا ما أخذته إال أين مل أجد غريه

به رحلي، فأقبل عليه ثدياي مبا شاء من لنب، فشرب حىت روي، وشرب أخوه حىت  فما هو إال أن أخذته، فجئت
روي، وقام صاحيب إىل شارفنا تلك فإذا إهنا حلافل، فحلب ما شرب وشربت حىت روينا، فبتنا خبري ليلة، فقال 



فلم ! اخلرب حني أخذناه؟ يا حليمة، واهللا إين ألراك قد أخذت نسمة مباركة، أمل تري إىل ما بتنا به الليلة من: صاحيب
يزل اهللا يزيدنا خرياً، حىت خرجنا راجعني إىل بالدنا، فو اهللا لقطعت أتاين بالركب حىت ما يتعلق هبا محار، حىت أن 

: نعم، واهللا إهنا هلي، فيقلن: ويلك، يا بنت أيب ذؤيب، أهذه أتانك اليت خرجت عليها معنا؟ فأقول: صواحيب ليلقني
اً، حىت قدمنا أرض بين سعد، وما أعلم أرضاً من أرض اهللا عز وجل أجدب منها، حىت قدمنا أرض واهللا إن هلا لشأن

بين سعد، وما أعلم أرضاً من أرض اهللا عز وجل أجدب منها، فإن كانت غنمي لتسرح مث تروح شباعاً، لبناً، 
: عاً، حىت أهنم ليقولون لرعياهنمفنحلب ما شئنا، وما حنولنا أحد تبض له شاة بقطرة لنب، وإن أغنامهم لتروح جيا

وحيكم انظروا حيث تسرح غنم بنت أيب ذؤيب، فاسرحوا معهم، فيسرحون مع غنمي حيث نسرح، فريحيون 
أغنامهم جياعاً وما فيها قطرة لنب، وتروح غنمي شباعاً، لبناً حنلب ما شئنا، فلم يزل اهللا عز وجل يرينا الربكة، 

يشب شباباً ال يشبه الغلمان، فو اهللا ما بلغ سنتيه حىت كان إالماً جفرا، فقدمنا به ونتعرفها حىت بلغ سنتيه، وكان 
يا ظئر دعينا نرجع ببنينا هذه السنة، : على أمه، وحنن أضن شيء به مما رأينا فيه من الربكة، فلما رأته أمه، قلنا هلا

  .ته معنافنعم، فسرح: فإنا خنشى عليه أوالء مكة، فواهللا ما زلنا هبا حىت قالت
: فأقمنا به شهرين أو ثالثة، فبينا حنن خلف بيوتنا، وهو مع أخ له من الرضاعة يف هبم لنا، جاءنا أخوه يشتد، فقال

ذاك أخي القرشي قد جاءه رجالن عليهما ثياب بياض، فأضجعاه فشقا بطنه، فخرجت أنا وأبوه نشتد حنوه، فنجده 
جاءين رجالن عليهما ثياب بياض، فأضجعاين فشقا : أي بين، ما شأنك؟ قال: قائماً منتفعاً لونه، فاعتنقه أبوه، وقال

يا حليمة لقد خشيت أن يكون : بطين، مث استخرجا منه شيئاً فطرحاه، مث رداه كما كان، فرجعنا به معنا، فقال أبوه
  .ابين قد أصيب، انطلقي بنا، فنرده إىل أهله قبل أن يظهر به ما يتخوف

ال : فقلنا! ما رد كما به، قد كنتما عليه حريصني؟: م ترع أمه إال به قد قدمنا به عليها، فقالتفاحتملناه، فل: قالت
خنشى اإلتالف واألحداث، نرده إىل أهله، : واهللا يا ظئر، إال أن اهللا عز وجل قد أدى عنا وقضينا الذي علينا، وقلنا

أخشيتما عليه الشيطان، كال واهللا : ا خربه، فقالتما ذلك بكما، فاصدقاين شأنكما، فلم تدعنا حىت أخربناه: فقالت
محلت به، فما محلت : بلى، قالت: ما للشيطان عليه سبيل، وإنه لكائن ال بين هذا شأن، أال أخرب كما خبربه؟ قلنا

محالً قط أخف منه، فأريت يف النوم حني محلت به كأنه خرج مين نور أضاءت له قصور الشام، مث وقع حني ولدته 
  .ما يقعه املولود، معتمد أعلى يديه، رافعاً رأسه إىل السماء، فدعياه عنكما وقوعاً

حدثين ثور بن يزيد عن خالد بن معدان، عن أصحاب : نا يونس بن بكري عن ابن إسحق قال: حدثنا أمحد قال
راهيم، وبشرى دعوة أيب إب: يا رسول اهللا، أخربنا عن نفسك، فقال: رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أهنم قالوا

عيسى، ورأت أمي حني محلت يب أنه خرج منها نور أضاءت له قصور بصرى من أرض الشام، واسترضعت يف بين 
سعد بن بكر، فبينا أنا مع أخ يل يف هبم لنا، أتاين رجالن عليهما ثياب بياض، معهما طست من ذهب مملوءة ثلجاً، 

خرجا منه علقة سوداء، فألقياها، مث غسال قليب وبطين بذاك فأضجعاين، فشقا بطين، مث استخرجا قليب فشقان، فأ
: زنة بعشرة من أمته، فوزنين بألف، فوزنتم، مث قال: الثلج، حىت إذا أنقياه، رداه كما كان، مث قال أحدمها لصاحبه

  .دعه عنك، فلو وزنته بأمته لوزهنم: زنه بألف من أمته، فوزنين بألف، فوزنتهم، فقال
قال : نا يونس بن بكري عن أيب سنان الشيباين، عن حبيب ابن أيب ثابت، عن حيىي بن جعدة، قال :حدثنا أمحد قال

إن ملكني جاءاين يف صورة كركينب، معهما ثلج وماء بارد، فشرح أحدمها : رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم
  .صدري، ومج اآلخر منقاره، فغسله

  حديث تبع احلمريي



مث إن تبعا أقبل من مسريه الذي كان سار جيول : نا يونس بن بكري عن ابن إسحق قال: حدثنا أمحد بن عبد اجلبار
األرض فيه، حىت نزل على املدينة، فنزل بوادي قباء، فحفر فيها بئراً، فهي اليوم تدعى بئر امللك، وباملدينة إذ ذاك 

مسى أرسلوا إليه بالضياقة وإىل أصحابه، يهود، واألوس واخلزرج، فنصبوا له فقاتلوه، فجعلوا يقاتلوه بالنهار، فإذا أ
أحيحة بن : فلما فعلوا ذلك به ليايل استحي، فأرسل إليهم يريد صلحهم، فخرج إليه رجل من األوس يقال له

اجلالح بن حريش بن جحجبا بن كلده بن عوف بن عمرو بن عوف بن مالك بن األوس، وخرج إليه من يهود 
أيها امللك هذه بلدة ال تقدر أن تدخلها لو : يها امللك حنن قومك، وقال بنيامنأ: بنيامني القرظي، فقال له أحيحة
ألهنا منزل نيب من األنبياء، يبعثه اهللا عز وجل من قريش، وجاء تبعاً خمرب : ومل؟ قال: جهدت جبميع جهدك، فقال

ه بنفر من يهود فيهم بنيامني خربه عن اليمن أنه بعث اهللا عليها ناراً حترق كل ما مرت به، فخرج سريعاً، وخرج مع
  :وغريه، وهو يقول

  أال أجوز وباحلجاز خملد... إين نذرت مييناً غري ذي خلف 
  حرب لعمرك يف اليهود مسود... حىت أتاين من قريظة عامل 

  عن قرية حمجورة مبحمد... ألقى إيل نصيحة كي أزدجر 
ا كان بالدف من مجدان، من مكة على ليلتني أتاه مث خرج يسري حىت إذ: نا يونس عن ابن إسحق قال: حدثنا أمحد

أيها امللك أال ندلك على بيت مملوء ذهباً وياقوتاً وزبرجداً تصيبه : ناس من هذيل بن مدركة، وتلك منازهلم، فقالوا
هو بيت مبكة، فراح تبع وهو جممع هلدم البيت، فبعث اهللا عز وجل عليه رحياً : بلى، فقالوا: وتعطينا منه؟ فقال

نعم : فقفعت يديه ورجليه، وشجت جسده، فأرسل إىل من كان معه من يهود، فقالوا أحدثت نفسك بشيء؟ قال
جاءين نفر منأهل هذا املنزل رحنا منه، فدلوين على بيت مملوء ذهباً وياقوتاً وزبرجداً، ودعوين إىل ختريبه وإصابة ما 

: وأنا جممع هلدمه، فقال النفر الذين كانوا معه من يهودفيه، على أن أعطيهم منه شيئاً، فرأيت هلم بذلك، فرحت، 
حتدث نفسك أن تطوف به : وحيكم فيما املخرج مما دخلت فيه؟ قالوا: ذلك بيت اهللا احلرام، ومن أراده هلك، فقال

  :كما يصنع به أهله وتكسوه وهتدي له، فحدث نفسه بذلك، فأطلقه اهللا عز وجل وقال يف شعره
  حىت أتاين من هذيل أعبد... مصعد  بالدف من مجدان فوز

  در ياقوت وفيه زبرجد... ذكروا إيل البيت، قالوا كنزه 
  والرب يدفع عن خراب املسجد... فأردت أمراً حال ريب دونه 

مث سار حىت دخل مكة، فطاف بالبيت، وسعى بني الصفا واملروة، فأري يف املنام أن يكسو البيت فكساه اخلصف، 
مث أري أن يكسوه أحسن من ذلك فكساه املعافري، مث أري أن يكسوه أحسن من ذلك،  وكان أول من كساه،

ينحر هبا الناس، ويطعم من كان هبا من  -فيما ذكر يل  -فكساه الوصائل، وصائل اليمن، وأقام مبكة ستة أيام أيام 
ن جرهم، وأمرهم بتطهريه، فكان تبع فيما ذكر يل أول من كساه وأوصى به والدته م: أهلها ويستقيهم العسل، قال

  :وجعل باباً ومفتاحاً، وقال تبع يف الشعر -وهو احلائض  -وال يقربوه ميتة، وال دماً وال مئالنا 
  ترى الناس حنوهن ورودا... وحنرنا بالشعب ستة ألف 

  مالء معضداً وبرودا... وكسونا البيت الذي حرم اهللا 
  قليداوجعلنا لبابه ا... وأقمنا هبا من الشهر ستا 
  وكانوا حلافيته شهودا... وأمرنا به اجلرمهني خريا 
  وال ميتاً وال دما مفصودا... وأمرنا أال يقربن مئالنا 



  قد رفعنا لواءنا معقودا... مث سرنا نؤم قصد سهيل 
فلما أراد الشخوص إىل اليمن، أراد أن خيرج حجر الركن، فيخرج : نا يونس عن ابن إسحق قال: حدثنا أمحد قال

ما دخل علينا يا خويلد أن ذهب هذا : ه معه، فاجتمعت قريش إىل خويلد بن أسد بن عبد العزى بن قصي، فقالواب
تبع يريد أن يأخذ السيف، وخرج وخرجت معه قريش بسيوفهم حىت أتوا تبعاً، : وما ذاك؟ قالوا: حبجرنا، قال

وا الركن، فقاموا عنده، فحالوا بينه وبني ما أراد أردت أن أرج حىت أت: ماذا تريد يا تبع إىل الركن؟ فقال: فقالوا
  :من ذلك، فقال خويلد يف ذلك شعراً

  ومهالً عاذيل ال تعذليين... دعيين أم عمرو وال تلومي 
  وبيت اهللا حىت يقتلوين... دعيين ال أخذت اخلسف منهم 
  وعضب نال قائمة مييين... فما عذرين وهذا السيف عندي 

  وغين راهق ما أرهقوين... اً ولكن مل أجد عنها حميد
مث خرج متوجهاً إىل اليمن مدينتان يقال الحدمها مأرب، : حدثنا يونس عن ابن إسحق، قال: حدثنا أمحد قال

واألخرى ظفار، وكان منزل امللك يف مأرب مبيناً بصفائح الذهب، وكان منزله يف ظفار، وكان منزل امللك يف 
يف مأرب، وإذا صاف، صاف يف ظفار، وكانت مأرب هبا ينشأ أبناء امللوك  مأرب مبنياً بالرخام، وكان إذا شىت

أرسلوا به إىل مأرب يتعلم املنطق، وكان يف ظفار اصطوان من : ويتعلمون الكالم، وكان ابن احلمريي إذا بلغ قال
ا قدمها تبع نشرت ملن امللك، ظفار، حلمري األخبار، فلم: البلد احلرام مكتوب يف أعالها بكتاب من الكتاب األول

  .يهود التوراة، وجعلوا يدعون اهللا عز وجل على النار حىت أطفأها اهللا عز وجل
وكان ألهل اليمن شيطان يعبدونه، قد بنوا له بيتاً من ذهب، وجعلوا بني يديه حياضاً، فكانوا يذحبون له فيها، 

إن ديننا : أطفأت يهود النار قالوا لتبع فيخرج، فيصيب من ذلك الدم، ويكلمهم، ويسألونه، فكانوا يعبدون فلما
هذا الذي حنن عليه خري من دينك، فلو أنك تابعتنا على ديننا، فقد رأيت أن إهلك هذا مل يغن عنك شيئاً، وال عن 

أفرأيت إن : فكيف نصنع به وحنن نرى منه ما ترون من األعاجيب؟ قالوا: قومك عند الذي نزل بكم، فقال تبع
نعم، فجاءوا إىل باب ذلك البيت، فجلسوا علبه بتوراهتم مث جعلوا يذكرون : نا على ديننا؟ قالأخرجناه عنك تتبع

أمساء اهللا عز وجل، فلما مسع الشيطان، مل يثبت وخرج جهاراً حىت وقع يف البحر، وهم ينظرون، وأمر تبع ببيته 
  .د كان هتودالذي كان فيه، فهدم، وهتود بعض ملوك محري، ويزعم بعض الناس أن تبعاً ق

ال يشبهن : مسعت ابن عباس يقول: حدثنا عكرمة قال: نا يونس عن زكريا بن حيىي املدين قال: حدثنا أمحد قال
  .عليكم أمر تبع، فإنه كان مسلماً

  مقتل تبع

ا م: ملا فعل تبع ما فعل، غضبت ملوك محري، وقالوا: نا يونس بن بكري عن ابن إسحق قال: حدثنا أمحد بن عبد اجلبار
كان يرضى أن يطيل غزونا، ويبعدنا يف املسري من أهلينا حىت طعن أيضاً يف ديننا وعاب آباءنا، فاجتمعوا على أن 

يقتلوه، ويستخلفوا أخاه من بعده، فاجتمع رأي امللوك على ذلك كلهم إال ذا غمدان فإنه أيب، مياليهم على ذلك، 
اما أنا فإذا قتلتموين فادفنوين قائماً، فإنه مل يزال : نعم، قال: ي؟ قالواأتراكم قاتل: فثاروا به، فأخذوه ليقتلوه فقال هلم

واهللا ال ميلكنا حياً وميتا، فنكسوه على رأسه، فقال يف ذلك ذو : لكم ملك قائم ما دمت قائماً، فلما قتلوه، قالوا



  :غمدان، يف الذي كان من أمره
  فمعذرة اإلله لذي رعني... إن تك محري غدرت وخانت 

  سعيد من يبيت قرير عني... ال من يشتري سهراً بنوم أ
  :وقال يف ذلك عبد كالل بعد قتل أخيه واستخالفهم إياه حني قتل وجوه محري

  قرير العني قد قتلوا كرميي... شفيت النفس ممن كان أمسى 
  مبا قد جئت من قتل رغيم... فلما أن فعلت أصاب قليب 

  ي الضرائب باللئيموليس لذ... أشاروا يل بقتل أخ كرمي 
  بعيش ليس يرجع يف نعيم... فعدت كأن قليب يف جناح 

  إىل الغابات ليس بذي محيم... وعاد القلب كاجملنون ينمي 
  وصاروا كلهم كاملستليم... فلما أن قتلت به كراما 

  كأن القلب ليس بذي كلوم... رعت إىل الذي قد كان مين 
  من داع كرميجزاء اخللد ... جزى رب الربية ذار عني 
  وأعطيه الطريف مع القدمي... فإين سوف أحفظه وريب 

  :وقال عبد كالل أيضاً يرثى أخاه
  وقد اهتمت يف غش النصيح... أطعت القوم إذ غشوا مجيعاً 
  لقلت له وقويل ذو ندوح... ولو طاوعت يف رأيي رعينا 

  وعدت كأنين عبد أسيح... فلم أرفع بقوله يل كالما 
  على األرواح من حق الفضوح... لقول منه فلما أن قبلت ا

  سأجهد يف املقال به أبوح ... فمن أمسى يطاوعين فإين 

  لذاك النفس يف هم مريح... فلما أن لقيتهم أقامت 
مث استخفلوا أخا له، يقال له عبد كالل، فزعموا أنه كان ال يأتيه النوم بالليل، فأرسل إىل من كان مث من يهود، 

إنك غري نائم حىت تقتل مجيع من ماألك على قتل أخيك، فتتبعهم، فقتل : ترون شأين؟ فقالوا وحيكم، ما: فقال
ال كدوس : رؤوس محري ووجوههم، مث خرج ابن لتبع يقال له دوس، حىت أتى قبصر، فهو مثل يف اليمن يضرب بعد

إن قومي عدوا على أخي إين ابن ملك العرب، و: وال كمعلق رحله فلما انتهى إىل قيصر، دخل عليه، فقال له
فقتلوه، فجئت لتبعث معي من ميلك لك بالدي، وذلك ألن ملكهم الذي ملكهم بعد أيب قد قتل أشرفهم 

ال نرى أن تبعث معه أحداً إىل بالد العرب، : ما ترون يف شأنه هذا؟ قالوا: ورؤوسهم، فدعا قيصر بطارقته فقال
: فكيف أصنع به وقد جاءين مستغيثاً؟ قالوا: يهلكم، فقال قيصروذلك ألنا ال نأمن هذا عليهم ليكون إمنا جاء ل

  .اكتب له إىل النجاشي ملك احلبشة، وملك احلبشة يدين مللك الروم
فكتب له إليه، وأمره ان يبعث مع رجاالً إىل بالده، فخرج دوس بكتاب قيصر حىت أتى به النجاشي، فلما قرأه خنر 

عمل عليهم روزبه، فخرج يف البحر، حىت أرسى إىل ساحل اليمن، فخرج وسجد له، وبعث معه ستني ألفاً، واست
فقاتل أهل اليمن قتاالً شديداً على  -ومحري يومئذ فرسان أهل اليمن  -عليهم هو وقومه، فخرجت عليهم محري 

اخليل، فجعلوا يكردسوهنم كراديس، مث حيملون عليهم، فكلما مضى منهم كردوس تبعه آخر، فلما رأى ذلك 
نعم فأشر علي، قال له : ما جئت يب ههنا إال تفعل أيها امللك، ولكن أشري عليك فتقبل مين، قال: زبه قال لدوسرو



أيها امللك، إن محري قوم ال يقاتلون إال على اخليل، فلو أنك أمرت أصحابك، فألقوا بني أيديكم ترسهم : دوس
على الترسة والدرق، فتطرح فرساهنا، فيقتل ودرقهم، ففعلوا ذلك، فجعلت محري حتمل عليهم فتزلق اخليل 

اآلخرون، فلم يزالوا كذلك حىت دقوا، وكثرهم اآلخرون، وإهنم ساروا حىت دخلوا صنعاء، فملكوها وملكوا 
اليمن، وكان يف اصحاب روزبة رجل يقال له أبرهة بن األشرم، وهو أبو يكسوم، فلما ملكوا اليمن، قال أبرهة 

وإن كان امللك بعثك، فأنا أوىل هبذا : وكيف، وامللك بعثين؟ قال: األمر منك، فقال اآلخرأنا أوىل هبذا : لروزبة
ما : األمر منك، ففاته اآلخر، واتبع أبرهة ناس من قومه، فخرجوا للقتال، فلما توافقوا ليقتتلوا، قال أبرهة لرزوبة

نعم، : احبه كان امللك، فقالك اآلخرلك وألن نفين احلبشة، فيذهب ملكنا من هذه البالد، اخرج، فأينا قتل ص
إذا خرجت إليه ألبارزه، فائته من : وكان روزبة رجالً جسيما، وكان أبرهة رجالً حادراً قصرياً، فقال أبرهة إلالم له

خلفه فاقتله، فإن أصحابه لن يزدوا على أن يفروا، ولك عندي ما سألين من ملكي، فلما خرجا سل روزبه على 
ه عندي ما سألتين من ملكي، فلما خرجا سل روزبه على أبرهة سيفه، فضربه ضربة وسط رأسه أبرهة سيفه، فضرب

بالسيف، وضربه إالم أبرهة من خلفه فقطعه باثنتني، فاحتمله أصحابه، واحتمل هذا أصحابه، مث إهنم اصطلحوا على 
، فحلق أبرهة رأسه، وأخذ تراباً أبرهة، يومل يكن فيهم بعد صاحبهم مثله، وبلغ ذلك النجاشي، فكتب إليه يتهدده

أيها امللك، هذا رأسي وتراب أرضي، فهو حتت قدميك، وإمنا كنت أنا : من تراب أرضه، فبعث به إليه وقال
وروزبه عبديك، فرأيت أين أقوى على أمر امللك منه، فلذلك فعلت ما فعلت، فكتب إليه النجاشي بالرضى، وأقره 

  .على ملكه
م، وهو أبو يكسوم، بين كعبة باليمن وجعل عليها قباباً من ذهب، وأمر أهل مملكته باحلج مث إن أبرهة بن األشر

  .إليها، يضاهي بذلك البيت احلرام

  حديث الفيل

وإن رجالً من بين ملكان بن كنانة، وهو من احلمس، : نا يونس عن ابن اسحق قال: حدثنا أمحد بن عبد اجلبار، قال
ا، فنظر إليها، مث قعد فخري فيها؛ فدخلها أبرهة، فوجد تلك العذرة فيها، خرج حىت قدم أرض اليمن، فدخله

فعلي اجترأ : هذا رجل من أهل ذلك البيت الذي حيجه العرب، قال: من اجترأ علي هبذا؟ فقال له أصحابه: فقال
ومه باخلروج، ومن هبذا، ونصرانييت، ألهدمن ذلك البيت وألخربنه حىت ال حيجه حاج أبداً، فدعا بالفيل، وأذن يف ق
  :اتبعه من أهل اليمن، وكان أكثر من تبعه من عك، واألشعريون، وخثعم، فخرجوا وهم يرجتزون

  يأكله عك واألشعريون والفيل ... إن البلد لبلد مأكول 

فخرج يسري، حىت إذا كان ببعض طريقه، بعث رجالً من بين سليم، ليدعو الناس إىل حجد بيته الذي بناه، فتلقاه 
ضاً رجل من احلمس، من بين كنانة، فقتله، فازاداد بذلك ملا بلغه حنقاً وحردا، وأحث السري واالنطالق، حىت إذا أي

أيها امللك، إمنا حنن عبيدك، وليست ربتنا هذه باليت : أشرف على وادي وج من الطائف، خرجت إليه ثقيف، فقالوا
: رب، وإمنا ذلك بيت قريش، الذي جتئ إليه العرب، قالتريد يعنون الالت، صنمهم، وليست باليت حتج إليها الع

فابغوين دليالً يدلين عليه، فبعثوا مع رجالً من هذيل، يقال له نفيل، فخرج هبم يهديهم، حىت إذا كانوا باملغمس، 
ال  :نزلوا املغمس من مكة على ستة أميال، فبعثوا مقدماهتم إىل مكة، فخرجت مكة عباديد يف رؤوس اجلبال، وقالوا

طاقة لنا بقتال هؤالء القوم، فلم يبق مبكة أحد إال عبد املطلب بن هاشم، أقام على سقايته؛ وغري شيبة بن عثمان بن 



  :عبد الدار، أقام على حجابة البيت، فجعل عبد املطلب يأخذ بعضاديت الباب، مث يقول
  ع حله فامنع حاللك... اللهم إن املرء مين 
  اهلم غدرا حمالكوحم... ال يغلبوا بصليبهم 

  غدا فأمر ما بدا لك... أن يدخلوا البلد احلرام 
أي شئ ما، بدا لك، مل تكن تفعله بنا، مث إن مقدمات أبرهة، أصابت نعماً لقريش، فأصابت فيها مائيت بعري : يقول

عريني، لعبد املطلب بن هاشم، فلما بلغه ذلك، خرج حىت أنتهى إىل القوم، وكان حاجب أبرهة رجالً من األش
حاجيت : ما حاجتك؟ فقال: وكانت له بعبد املطلب معرفة قبل ذلك، فلما انتهى إليه عبد املطلب، قال له األشعري

أيها امللك، جاءك سيد قريش الذي يطعم أنيسها يف : أن تستأذن يل على امللك، فدخل عليه حاجبه، فقال له
طلب رجالً جسيماً مجيالً، فأذن له، فدخل عليه، فلما أن ائذن له، وكان عبد امل: السهل، ووحوشها يف اجلبل، فقال

رآه أبو يكسوم، أعظمه أن جيلسه حتته، وكره أن جيلسه معه على سريره، فنزل من سريره، فجلس على األرض، 
: حاجيت مائتان بعري، أصابتها مقدمتك، يل، فقال أبو يكسوم: ما حاجتك؟ فقال: وأجلس عبد املطلب معه، مث قال

ألين جئت إىل بيت هو منعتكم : ومل أيها امللك؟ قال: لقد رأيتك فأعجبتين، مث تكلمت، فزهدت فيك، فقال له واهللا
من العرب، وفضلكم يف الناس، وشرفكم عليهم، ودينكم الذي تعبدون، فجئته ألكسره، وأصيب لك مائتا بعري، 

أيها امللك، إمنا أكلمك يف : له عبد املطلب فقال! فسألتك عن حاجتك، فكلمتين يف إبلك، ومل تطلب إيل يف بيتكم
مايل، وهلذا البيت رب هو مينعه، لست أنا منه يف شيء، فراع ذلك أبا يكسوم، وأمر برد إبل عبد املطلب عليه، 

  .ورجع عبد املطلب
وأمسوا يف ليلتهم تلك، فأمست ليلة كاحلة، جنومها كأمنا تكلمهم كالما، القتراهبم منهم، وأحست أنفسهم 

بالعذاب، وخرج دليلهم حىت دخل احلرم، وتركهم، وقام األشعريون وخثعم، فكسروا رماحهم وسيوفهم، وبرئوا 
إىل اهللا تعاىل أن يعينوا على هدم البيت، فباتوا كذلك باخبث ليلة، مث أدجلوا بسحر، فبعثوا فيلهم يريدون أن 

ا كذلك حىت كادوا يصبحون، مث إهنم أقبلوا يصبحوا مكة، فوجهوه إىل مكة، فربض، فضربوه فتمرغ، فلم يزالو
لك اهللا أال نوجهك إىل مكة، فجعلوا يقسمون له، وحيرك أذنيه، يأخذ عليهم، حىت إذا أكثروا : على الفيل، فقالوا

من القسم، انبعث، فوجهوه إىل اليمن راجعاً، فتوجه يهرول، فعطفوه حني رأوه منطلقاً، حىت إذا ردوه إىل مكانه 
ض ومترغ، فلما رأوا ذلك، أقسموا له، وجعل حيرك أذنيه يأخذ عليهم، حىت إذا أكثروا، انبعث، فوجهوه األول، رب

إىل اليمن، فتوجه يهرول، فلما رأوا ذلك ردوه، فرجع معهم حىت إذا كان يف مكانه األول، ربض فضربوه، فتمرغ، 
طري معها، وطلعت عليهم طري من البحر فلم يزالوا كذلك، فعاجلوه، حىت كان مع طلوع الشمس، طلعت عليهم ال

أمثال اليحاميم سود، فجعلت ترميهم وكل طائر يف منقاره حجر، ويف رجليه حجران، فإذا رمت بتلك مضت، 
  .وطلعت أخرى، فال تقع حجرة من حجارهتم تلك على بطن إال خرقته، وال عظم إال أوهاه ونقبه

، فجعل كلما قدم أرضاً انقطع منه فيها أرب، حىت إذا انتهى إىل وثار أبو يكسوم راجعاً، قد أصابته بعض احلجارة
اليمن، ومل يبق منه شيء إال اباده، فلما قدمها انصدع صدره، وانشق بطنه، فهلك، ومل يصب من األشعريني وخثعم 

  .أحد

م، ففي ذلك يقول يا نفيل، يا نفيل، وقد دخل نفيل احلر: وملا فزعوا إىل دليلهم ذلك، يسألون عنه، فجعلوا يقولون
  :نفيل

  نعمناكم مع االصباح عينا... أال ردي مجالك يا ردينا 



  إىل جنب احملصب ما رأينا... فإنك لو رأيت، ولن نريه 
  ومل تأسي على ما فات عينا... إذا خلشيته وفزعت منه 

  وقذف حجارة ترمي علينا... خشيت اهللا ملا رأيت طريا 
  للحبشان ديناكأن علي ... وكلهم يسائل عن نفيل 

  :وقال املغرية بن عبد اهللا بن عمر بن خمزوم
  أهلكت أبا يكسوم واملغلس... أنت حبست الفيل باملغمس 

  تدعسهم وأنت غري مدعس... كردستهم وأنت غري مكردس 
  :وقال عبد املطلب، وهو يرجتز ويدعو على احلبشة

  يا رب فامنع منهم محاكا... يا رب ال أرجو هلم سواكا 
  إهنم لن يقهروا قواكا... البيت من عاداكا  إن عدو

  :وقال عبد املطلب حني انصرفوا
  من للئام فلم ختلق هلم دارا... منعت األرض اليت محيت 

  ذو أسرة مل نكن يف احلب غدارا... منعت مكة منهم إنين رجل 
  من دون أن يهدم املعمور أخطارا... إذ قلت يا صاحب احلبشان إن لنا 

  وسرت مستبسال للموت صبارا... بالفيل مقتدرا فسار يف جيشه 
  مبورث حيهم شينا وال عارا... يف فتية من قريش ليس ميتهم 

وأرسل : حدثنا أمحد، نا يونس بن بكري، عن عبد اهللا بن عون، عن حممد بن سريين، عن عبد اهللا بن عباس يف قوله
  .أكف كأكف الكالبطري هلا خراطيم كخراطيم الطري، و: عليهم طرياً أبابيل، قال

: نا أيب، ويونس مجيعاً، عن قيس بن الربيع، عن جابر بن عبد الرمحن بن أسباط، عن عبيد بن عمري: حدثنا أمحد قال
طرياً أقبلت من قبل البحر كاهنا رجال اهلند ترميهم حبجارة من سجيل أصغرها مثل : وأرسل عليهم طرياً أبابيل قال

األبابيل املتتابعة، ما : ل اهلزل، ما رمت أصابت، ما أصابت قتلت، وزاد فيه أيبرؤوس الرجال، وأعظمها مثل اإلب
  .أرادت أصابت، وما أصابت قتلت

حدثين عبد اهللا بن أيب بكر بن حزم، عن عمرة ابنة عبد الرمحن بن : نا يونس عن ابن إسحق، قال: حدثنا أمحد قال
لقد رأيت قائد الفيل، وسائسه أعميني مقعدين، : لم قالتأسعد بن زرارة عن عائشة زوج النيب صلى اهللا عليه وس

  .يستطعمان مبكة
حدثت أنه أول ما : حدثين يعقوب بن عتيبة بن املغرية ابن األخنس قال: حدثنا أمحد، نا يونس عن ابن أسحق قال

  .احلصبة، واجلدري، ومرائر الشجر من العشر واحلرمل وأشباه ذلك، عام الفيل: رؤي يف أرض العرب
قدمت آمنة بنت : حدثين عبد اهللا بن أيب بكر بن حزم قال: نا يونس بن بكري عن ابن إسحق قال: حدثنا أمحد

وهب، أم رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، برسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم على أخواله من بين عدي بن النجار 
  .اهللا صلى اهللا عليه وسلم ابن ست سنني باملدينة، مث رجعت به، حىت إذا كانت باألبواء هلكت هبا، ورسول

وكان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم مع جده عبد املطلب، فحدثين : نا يونس، عن ابن إسحق، قال: حدثنا أمحد
كان يوضع لعبد املطلب جد رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم : العباس بن عبد اهللا بن معبد، عن بعض أهله قال

ان ال جيلس عليه أحد من بنيه إجالالً له، وكان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يأيت حىت فراش يف ظل الكعبة، فك



إن لبين هذا : دعوا بين، فيمسح على ظهره، ويقول: جيلس عليه، فيذهب أعمامه يؤخرونه، فيقول جده عبد املطلب
  .د الفيل بثماين سننيشأناً، فتويف عبد املطلب، ورسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ابن مثاين سنني، بع

ذهب رجل بصنعاء حبفر خربة من : ما عبد اهللا بن أيب بكر بن حزم قال: نا يونس، عن ابن إسحق قال: حدثنا أمحد
خرهبا لبعض ما ينتفع به الناس، فكشف عن عبد اهللا بن التامر، قاعداً يده على شجة برأسه موضوعة، إذا أخروا 

ردها فوضعها عليها، يف يده خامت، نقشه ريب اهللا، فكتب يف ذلك إىل عمر بن  يده عنها، نبعت دماً، وإذا أرسلوها
وكان على دين : نا يونس عن ابن إسحق قال: ارددوا عليه ما كان عليه، وأقروه حدثنا أمحد: اخلطاب، فكتب أن
  .عيسى عليه السالم

ملا فتحنا تستر، وجدنا يف : و العالية قالنا أب: نا يونس بن بكري عن أيب خلدة خالد بن دينار قال: حدثنا أمحد قال
بيت مال اهلرمزان سريراً عليه رجل ميت، عند رأسه مصحف له، فأخذنا املصحف فحملناه إىل عمر بن اخلطاب، 

ما : فدعا له كعباً، فنسخه بالعربية، فأنا أول رجل من العرب قرأه، قرأته مثلما أقرأ القرآن هذا، فقلت أليب العالية
حفرنا : فما صنعتم بالرجل؟ قال: سريتكم وأموركم، وحلون كالمكم، وما هو كائن بعد، قلت: فقالكان فيه؟ 

: بالنهار ثالثة عشر قرباً متفرقة، فلما كان الليل دفناه، وسوينا القبور كلها، لنعميه على الناس، ال ينبشونه، قلت
من كنتم تظنون الرجل؟ : فيمطرون، قلت كانت السماء إذا حبست عليهم، برزوا بسريره: وما يرجون منه؟ قال

: ما كان تغري بشيء؟ قال: منذ ثالمثائة سنة، قلت: منذ كم وجدمتوه مات؟ قال: رجل يقال له دانيال، فقلت: قال
  .ال، إال شعريات من قفاه، إن حلوم األنبياء ال تبليها األرض، وال تأكلها السباع

ابكني حىت أمسع : ملا حضرت عبد املطلب الوفاة، قال لبناته: حق قالنا يونس بن بكري عن ابن إس: حدثنا أمحد قال
  :كيف تقلن، وكن ست نسوة، وهم أميمة، وأم حكيم، وبرة، وعاتكة، وصفية، وأروى، فقالت أميمة

  وساقي احلجيج احملامي عن احلمد... أال هلك راعي العشرية ذو العقد 
  البيت تبخل بالرعدإذا ما مساء ... ومن يؤلف اجلار الغريب لبيته 

  :وقالت عاتكة
  بدمعكما بعد نوم النيام... أعين جودا وال تبخال 

  وشوبا بكاء كما بالندام... أعين واسحو فزا واسكبا 
  ت كرمي املساعي ويف الذمام... على اجلحفل الغمر يف النائبا 

  وذي مصدق بعد ثبت املقام... على شيبة احلمد واري الزناد 
  :وقالت صفية

  على رجل بقارعة الصعيد... لصوت نائحة بليل  أرقت
  على خدي كمنحدر الفريد... ففاضت عند ذلكم دموعي 

  أبيك اخلري وارث كل جود... على الغياض شيبة ذي املعايل 
  مطاع فيعشريته محيد... طويل الباع أروع شيظمي 
  خضارمة مالوئة أسود... عظيم احللم من نفر كرام 
، والبيضاء جدة عثمان بن عفان، أم أمه، وكانت البيضاء عند كريز بن ربيعة بن حبيب بن وقالت البيضاء أم حكيم

  :عبد مشس فولدت له عامراً وأروى
  وبكي ذا الندى واملكرمات... أال يا عني جودي واستهلي 



  بدمع من دموع هاطالت... أال يا عني وحيك أسعفيين 
  الفراتأباك اخلري تيار ... فبكى خري من ركب املطايا 
  كرمي اخليم حممود اهلبات... طويل الباع شيبة ذا املعايل 

  وغيثاً يف السنني املمحالت... وصوالً للقرابة هربزيا 
  وبكى ما بكني الباكيات... فبكيه وال تسمى حبزن 

  :وقالت بره
  على جطيب اخليم واملعتصر... أعيين جودا بدمع درر 

  حمليا عظيم اخلطرد مجيل ا... على ماجد اجلد واري الزنا 
  ت وذي اجملد والعز واملفتخر... على شيبة احلمد ذي املكرما 
  ت كثري املكارم جم الفخر... وذي الفضل واحللم يف النائيا 

  مبني يلوح كضوء القمر... له فضل جمد على قومه 
  بصرف الليايل وريب القدر... أتته املنايا فلم تسوءه 

  :وقالت أروى
  على مسح سجيته احلياء... لبكاء بكت عيين وحق هلا ا

  كرمي اجلد نيته العالء... على سهل اخلليفة أبطحي 
  أبيك اخلري ليس له كفاء... على الغياض شيبة ذي املعايل 

  أغر كأن غرته ضياء... طويل الباع أملس شيظمى 
  وفاصلها إذا التبس القضاء... ومعقل مالك وربيع فهر 

ومات عبد املطلب، ورسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ابن مثاين سنني، فلم : حق قالنا يونس عن ابن إس: حدثنا أمحد
  .يبك أحد كان قبله بكاه

وويل زمزم والسقاية من بين املطلب بعده العباس بن عبد املطلب، وهو يومئذ أحدث إخوته سناً، فلم تزال إليه حىت 
سلم على ما مضى، فهي إىل آل العباس بوالية العباس إياها قام اإلسالم وهي بيده، فأقره رسول اهللا صلى اهللا عليه و

  .إىل هذا اليوم
وملا هلك عبد املطلب، كانت الرئاسة بعده والشرف والسن يف قومه : نا يونس عن ابن إسحق قال: حدثنا أمحد قال

، ونصب قبة بين عبد مناف حلرب بن أمية بن عبد مشس بن عبد مناف، فأطعم الناس، وحاط العشرية، وشرف قومه
مبكة للضيف، يطعم فيها من جاءه، وكان عبد املطلب فيما يزعمون يوصي أبا طالب برسول اهللا صلى اهللا عليه 
وسلم، وذلك أن عبد اهللا وأبا طالب ألم، فقال عبد املطلب فيما يزعمون فيما يوصيه به، واسم أيب طالب عبد 

  :مناف
  فردمبوحد بعد أبيه ... أوصيك يا عبد مناف بعدي 

  فكنت كاألم له يف الوجد... فارقه وهو ضجيع املهد 
  حىت إذا خفت مداد الوعد... تدنيه من أحشائها والكبد 

  بابن الذي غيبته يف اللحد... أوصيت أرجى أهلنا للتوفد 
  فقال يل والقول ذو مرد... بالكره مين مث ال بالعمد 



  دإال كأدىن ولدي يف الو... ما ابن أخي ما عشت يف معد 
  بل أمحد قد يرجتى للرشد... عندي أرى ذلك باب الرشد 

  قد علمت عالم أهل العهد... وكل أمر يف األمور ود 
  يعلو على ذي البدن األشد... ان ابين سيد أهل جند 
  :وقال عبد املطلب أيضاً

  عبد مناف وهو ذو جتارب... أوصيت من كنيته بطالب 
  وة احلبائببابن أخ والنس... بابن الذي قد غاب آئب 

  فقال يل كشبه املعاتب... بابن احلبيب أقرب األقارب 
  يثابت احلق علي واجب... ال توصين ان كنت باملعاتب 
  قليب إليه مقبل وائب... حممد ذو العرف والذوائب 
  بأن حيق اهللا قول الراهب... فلست باآليس غري الراغب 

  إين مسعت أعجب العجائب... فيه وأن يفضل آل غالب 
  هذا الذي يقتاد كاجلنائب... ن كل حرب عامل وكاتب م

  أيضاً ومن ثاب إىل املثاوب... من حل باألجبطح واألخاشب 
  من ساكن للحرم أو جمانب

يتلوه يف الثاين إن شاء اهللا حديث حبريا الراهب واحلمد هللا حق  -آخر اجلزء األول من كتاب املغازي البن إسحق 
  .خلقه، وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثرياً، وحسبنا اهللا ونعم الوكيلمحده، وصلواته على حممد خري 

  بسم اهللا الرمحن الرحيم توكلت على اهللا

  حديث حبريا الراهب

أخربنا أبو طاهر حممد بن عبد : أخرنا الشيخ أبو احلسني أمحد بن حممد بن النقور البزاز قراءة عليه وأنا أمسع قال
حدثنا أبو عمر أمحد بن عبد اجلبار : أيب احلسن رضوان بن أمحد وأنا أمسع قالقرئ على : الرمحن املخلص قال

وكان أبو طالب هو الذي أضاف أمر رسول اهللا : حدثنا يونس بن بكري عن حممد بن إسحق قال: العطاردي قال
  .صلى اهللا عليه وسلم إليه بعد جده، فكان إليه ومعه

اً، فلما هتيأ للرحيل، وأمجع السري صب له رسول اهللا صلى اهللا عليه مث إن أبا طالب خرج يف ركب إىل الشام تاجر
واهللا ألخرجن به معي : يا عم إىل من تكلين ال أب يل وال أم؟ فرق له أبو طالب وقال: وسلم فأخذ بزمام ناقته وقال

  . وال يفارقين وال أفارقه أبداً؛ أو كما قال

ام، وهبا راهب يقال له حبريا يف صومعة له، وكان أعلم أهل فخرج به معه، فلما نزل الركب بصرى من أرض الش
النصرانية، ومل يزل يف تلك الصومعة قط راهب إليه يصري علمهم عن كتاب فيهم فيما يزعمون يتوارثونه كابرا عن 

لك كابر، فلما نزلوا ذلك العام ببحريا وكانوا مما ميرون به قبل ذلك ال يكلمهم وال يعرض هلم، حىت إذا كان ذ
عن شيء رآه وهو يف صومعته  -فيما يزعمون  -العام نزلوا به قريباً من صومعته، فصنع هلم طعاماً كثرياً، وذلك 

يف الركب، حني أقبلوا حىت نزلوا بظل شجرة قريباً منه، فنظر إىل الغمام حىت أظلت حتتها، فلما رأى ذلك حبريا نزل 



إين قد صنعت لكم طعاماً يا معشر قريش، وأنا : إليهم فقال من صومعته وقد أمر بذلك الطعام فصنع، مث أرسل
يا حبريا إن ذلك اليوم لشأنا ما : أحب أن حتضروا كلكم صغريكم وكبريكم، وحركم وعبدكم، فقال له رجل منهم

صدقت قد كان ما تقول، : شأنك اليوم؟ فقال له حبريا ٢كنت تصنع هذا فيما مضى، وقد كنا منر بك كثرياً فما 
كم ضيف، وقد أحببت أن أكرمكم وأصنع لكم طعاماً تأكلون منه كلكم صغريكم وكبريكم، فاجتمعوا إليه، ولكن

يف رحال القوم حتت الشجرة، فلما نظر حبريا  -حلداثة سنه  -وختلف رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم من بني القوم 
يا : ال يتخلف أحد منكم عن طعامي هذا، قالوا لهيا معشر قريش : يف القوم مل ير الصفة اليت يعرف وجيد عنده، قال

: فال تفعلوا ادعوه فليحضر هذا الطعام معكم، فقال رجل مع القوم من قريش: حبريا ما ختلف يف رحاهلم، قال
مث قام إليه فاحتضنه، مث ! والالت والعزى إن هذا للؤم بنا، يتخلف ابن عبد اهللا بن عبد املطلب عن الطعام من بيننا

به حىت أجلسه مع القوم، فلما رآه حبريا جعل يلحظه حلظاً شديداً، وينظر إىل أشياء من جسده قد كان جيدها أقبل 
يا إالم أسألك بالالت والعزى إال أخربتين : عنده يف صفته، حىت إذا فرغ القوم من الطعام وتفرقوا قام حبريا فقال له

ومه حيلفون هبما، فزعموا أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال عما أسألك عنه، وإمنا قال له حبريا ذلك ألنه مسع ق
فباهللا إال أخربتين عما أسلك : ال تسلين بالالت والعزى شيئاً، فو اهللا ما أبغضت شيئاً قط بغضهما، فقال له حبريا: له

رسول اهللا صلى  من نومه، وهيئته، وأموره، فجعل: سلين عما بدا لك، فجعل يسأله عن أشياء من حاله: عنه، قال
اهللا عليه وسلم خيربه فيوافق ذلك ما عند حبريا من صفته، مث نظر إىل ظهره فرأى خامت النبوة بني كتفيه على موضعه 
من صفته، مث نظر إىل ظهره فرأى خامت النبوة بني كتفيه على موضعه من صفته اليت عنده، فلما فرغ منه أقبل على 

ما هو بابنك، وما ينبغي هلذا اإلالم أن يكون : ابين، قال له حبريا: الم منك؟ قالما هذا اإل: عمه أيب طالب فقال له
صدقت، ارجع بابن أخيك إىل : مات وأمه حبلى به، قال: فما فعل أبوه؟ قال: فإنه ابن أخي، قال: أبوه حياً، قال

ه كائن البن أخيك هذا شأن فأسرع بلده، واحذر عليه اليهود، فواهللا لئن رأوه وعرفوا منه ما عرفت ليبغنه شراً، فإن
  .به إىل بالده، فخرج به عمه أبو طالب سريعاً حىت أقدمه مكة حني فرغ من جتارته بالشام

فزعموا فيما يتحدث الناس أن زبريا ومتاماً ودريسا، وهم نفر من أهل الكتاب قد كانوا رأوا من رسول اهللا صلى 
أشياء، فأرادوه، فردهم عنه حبريا، وذكرهم  -ه مع عمه أيب طالب يف ذلك السفر الذي كان في -اهللا عليه وسلم 

اهللا عز وجل، وما جيدون يف الكتاب من ذكره وصفته، أهنم إن أمجعوا ملا أرادوا مل خيلصوا إليه، حىت عرفوا ما قال 
 صلى اهللا هلم، وصدقوه مبا قال، فتركوه وانصرفوا، فقال أبو طالب يف ذلك من الشعر، يذكر مسريه برسول اهللا

  :وما قال هلم فيه حبريا -أولئك النفر  -عليه وسلم وما أرادوا منهى 
  عندي مبثل منازل األوالد... إن ابن آمنة النيب حممداً 

  والعيس قد قلصن باألزواد... ملا تعلق الزمام رمحته 
  مثل اجلمان مفرق األفراد... فارفض من عيين دمع ذارف 

  وحفظت فيه وصية األحداد ...راعيت فيه قرابة موصولة 
  بيض الوجوه مصالت أجناد... وأمرته بالسري بني عمومة 
  فلقد تباعد طيه املرتاد... ساروا ألبعد طية معلومة 

  القوا على شرك من املرصاد... حىت إذا ما القوم بصرى عاينوا 

  عنه ورد معاشر احلساد... حرباً فأخربهم حديثا صادقا 
  ظل الغمام وعز ذي األكياد... ا قد رأى قوماً يهوداً قد رأوا م



  عنه وأجهد أحسن االجهاد... ساروا لقتل حممد فنهاهم 
  يف القوم بعد جتادل وبعاد... فثىن زبرياً حبريا فانثىن 

  حرب يوافق أمره برشاد... وهنى دريساً فانتهى عن قوله 
  :وقال أبو طالب أيضاً

  الدين كرامبفرقه حر الو... أمل ترين من بعد هم مهمته 
  برحلي وقد ودعته بسالم... بأمحد ملا أن شددت مطييت 

  وأخذت بالكفني فضل زمام... بكى حزناً والعيس قد فصلت بنا 
  جتود من العينني ذات سجام... ذكرى أباه مث رقرقت عربة 

  مواسني يف البأساء غري لئام... تروح راشداً يف عمومة : فقلت
  شآمي اهلوى واألصل غري شآمي... ا فرحنا مع العري اليت راح أهله

  لنا فوق دور ينظرون جسام... فلما هبطنا أرض بصرى تشرفوا 
  ٤لنا بشراب طيب وطعام ... فجاد حبريا عند ذلك حاشداً 

  فقلنا مجعنا القوم غري إالم... امجعوا أصحابكم لطعامنا : فقال
  مكثري، عليه اليوم غري حرا... ادعوه إن طعامنا : يتيم، فقال

  يوقيه حر الشمس ظل غمام... فلما رآه مقبالً حنو داره 
  إىل حنره والصدر أي ضمام... حنا رأسه شبه السجود وضمه 

  حبريا من األعالم وسط خيام... وأقبل ركب يطلبون الذي رأى 
  وكانوا ذوي دهى معا وعرام... فثار إليهم خشية لعرامهم 

  ل القوم غري نيامزبرياً وك... دريساً ومتاما وقد كان فيهم 
  فردهم عنه حبسن خصام... فجاءوا وقد مهوا بقتل حممد 
  ما أنتم بطغام: وقال هلم... بتاويله التوراة حىت تفرقوا 

  وليس هنار واضح كظالم... فذلك من أعالمه وبيانه 
  :وقال طالب أيضاً

  كأن ال يراين راجعاً ملعاد... بكى طرباً ملا رآنا حممد 
  وقربته من مضجعي ووسادي... دمعة  فبت جيافيين هتلل

  وال ختشى مين جفوة ببالدي... قرب قعودك وارحتل : فقلت له
  على عزمة من أمرنا ورشاد... وخل زمام العيسى وارحتلن بنا 
  لذي رحم يف القوم غري معاد... ورح رائحاً يف الراشدين مشيعاً 
  إباد يؤمون على غوري أرض... فرحنا مع العري اليت راح ركبها 
  أحاديث جتلو غم كل فؤاد... فما رجعوا حىت رأوا من حممد 

  سجوداً له من عصبة وفراد... وحىت رأوا حبار كل مدينة 
  دريساً ومهوا كلهم بفساد... زبرياً ومتاماً وقد كان شاهداً 
  له بعد تكذيب وطول بعاد... فقال هلم قوالً حبريا وأيقنوا 



  وجاهدهم يف اهللا كل جهاد ...كما قال للرهط الذين هتودوا 
  فإن له أرصاد كل مضاد... رده : فقال ومل مبلك له النصح

  أخو الكتب نكتوب بكل مداد... فإين أخاف احلاسدين وإنه 
فشب رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يكلؤه اهللا وحيفظه وحيوطه من : نا يونس عن ابن إسحق قال: حدثنا أمحد قال

ملا يريد به من كرامته ورسالته، وهو على دين قومه، حىت بلغ أن كان رجالً أفضل قومه  أقذار اجلاهلية ومعائبها
مروءة، وأحسنهم خلقاً، وأكرمهم خمالطة وأحسنهم جواراً، وأعظمهم خلقاً، وأصدقهم حيثاً، وأعظمهم أمانة، 

لى اهللا عليه وسلم، فيما واألخالق اليت تدنس الرجال تنزهاً وتكرماً، وكان رسول اهللا ص ٥وأبعدهم من الفحش 
  .ذكر يل، حيدث عما كان حيفظه اهللا عز وجل به يف صغره وأمر جاهليته

فحدثين والدي إسحق بن يسار عمن حدثه عن رسول اهللا صلى اهللا عليه : نا يونس عن ابن إسحق قال: حدثنا امحد
ين قد جعلنا أزرنا على أعناقنا حلجارة إين ملع غلمان هم أسنا: وسلم أنه قال فيما يذكر من حفظ اهللا عز وجل إياه
  .أشدد عليك إزارك: ننقلها نلعب هبا إذ لكمين الكم لكمة شديدة مث قال

حدثين بنت قريش : نا يونس عن عمرو بن ثابت عن مساك بن حرب عن عكرمة عن ابن عباس قال: حدثنا أمحد قال
وكان الرجال ينقلون احلجارة، فكنت أنقل أنا البيت، فأفردت قريش رجلني رجلني، وكان النساء ينقلن الشيد، 

وابن أخي، فكنا حنمل على رقابنا وأزرنا حتت احلجارة، فإذا غشينا الناس ائتززنا، فبينا أنا أمشي وحممد صلى اهللا 
عليه وسلم قدامي ليس عليه سيء، إذ خر حممد فانبطح، فألقت حجري وجئت أسعى وهو ينظر إىل السماء فوقه، 

ك؟ فقام فأخذ ازاره وناين أمشي عرياناً، فلبثت أكتمها الناس خمافة أن يقولوا جمنون، حىت أظهر اهللا ماشأن: فقلت
  .عز وجل نبوته
حدثين حممد بن عبد اهللا ابن قيس بن خمرمة عن احلسن بن حممد بن : نا يونس عن ابن إسحق قال: حدثنا أمحد قال

ما مهمت : مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول: قال علي بن أيب طالب عن أبيه عن جده علي بن أيب طالب
قلت ليلة لبعض : بشيء مما كان أهل اجلاهلية يهمون به من النساء إال ليلتني كلتامها عصمين اهللا عز وجل فيهما

 أتبصر يل غنمي حىت أدخل مكة فأمسر فيها كما يسمر عزفاً: فتيان مكة وحنن يف رعاية غنم أهلنا، فقلت لصاحيب
تزوج فالن فالنة، فجلست أنظر، وضرب اهللا عز وجل على أذين، فو اهللا : ما هذا؟ فقيل: بالغرابيل واملزامري، فقلت

فعلت شيئاً مث أخربته بالذي رأيت، مث قلت  ٦ما : ما فعلت: ما أيقظين إال مس الشمس، فرجعت إىل صاحيب، فقال
فدخلت، فلما جئت مكة مسعت مثل الذي مسعت تلك الليلة، أبصر يل غنمي حىت أمسر مبكة، ففعل، : له ليلة أخرى
فالن نكح فالنة فجلست أنظر، وضرب اهللا عز وجل على أذين، فو اهللا ما أيقظين إال مس الشمس، : فسألت فقيل

ال شيء، مث أخربته اخلرب، فواهللا ما مهمت وال عدت بعدمها لشيء من : ما فعلت؟ فقلت: فرجعت إىل صاحيب فقال
  .أكرمين اهللا عز وجل بنبوته ذلك حىت

  حديث خدجية ابنة خويلد

وكانت خدجية ابنة خويلد إمرأة تاجرة ذات شرف ومال، تستأجر : نا يونس عن ابن إسحق قال: حدثنا أمحد
الرجال يف ماهلا وتضارهبم إياه بشيء جتعله هلم منه، وكانت قريش قوماً جتاراً، فلما بلغها عن رسول اهللا صلى اهللا 

وسلم ما بلغها من صدق حديثه، وعظم أمانته، وكرم أخالقه، بعثت إليه، فعرضت عليه أن خيرج يف ما هلا عليه 



تاجراً إىل الشام، وتعطيه أفضل ما كانت تعطي غريه من التجار مع إالم هلا يقال له ميسرة، حىت قدم الشام، فنزل 
رهب من الرهبان، فاطلع الراهب على ميسرة، رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يف ظل شجرة قريباً من صومعة ا

هذا رجل من قريش من أهل احلرم، فقال له : من هذا الرجل الذي نزل حتت هذه الشجرة؟ فقال له ميسرة: فقال
  .ما نزل حتت هذه الشجرة قط إال نيب: الراهب

ري، مث أقبل قافالً إىل مكة مث باع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم سلعته اليت خرج هبا، واشترى ما أراد أن يشت
ومعه ميسرة، فكان ميسرة فيما يزعمون، إذا كانت اهلاجرة واشتد احلريرى ملكني يظالنه من الشمس، وهو يسري 
على بعريه، فلما قدم مكة على خدجية مباهلا، باعت ما جاء به، فأضعف، أو قريباً، وحدهتا ميسرة عن قول الراهب، 

كني إياه، وكانت خدجية امرأة حازمة شريفة لبيبة، مع ما أراد اهللا عز وجل هبا من وعما كان يرى من إظالل املل
  .كرامته

يا ابن :  -فيما يزعمون  -فلما أخربها ميسرة عما أخربها به بعثت إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، فقالت له 
عندهم، وحسن خلقك، وصدق  عم أين قد رغبت فيك لقرابتك مين، وشرفك يف قومك، وسطتك فيهم، وأمانتك

حديثك، مث عرضت عليه نفسها، وكانت خدجية يومئذ أوسط نساء قريش نسبا، وأعظمهم شرفاً، وأكثرهم ماالً، 
  . كل قومها قد كان حريصاً على ذلك منها لو يقدر على ذلك

الب بن فهر بن وهي خدجية ابنة خويلد بن أسد بن عبد العزى بن قصي بن كالب بن مرة ابن كعب بن لؤي بن غ
مالك بن النضر بن كنانة، وأمها فاطمة ابنة زيد بن األصم بن رواحة بن حجر بن عبد بن معيص بن عامر بن لؤي، 

وأمها هالة بنت عبد مناف بن احلارث بن عبد منقذ بن عمرو بن معيص بن عامر بن لؤي، وأمها فالنة ابنة سعيد 
ؤي، وأمها عاتكة ابنة عبد العزى بن قصي، وأمها ريطة ابنة بن سعد بن سهم بن عمرو بن هصيص بن كعب بن ل

كعب بن سعد ابن تيم بن مرة كعب بن لؤي، وأمها أميمة ابنة عامر بن احلارث بن فهر، وأمها ابنة سعد بن كعب 
بن عمرو، من خزاعة، وأمها فالنة ابنة حرب بن احلارث بن فهر، وأمها سلمى بنت غالب بن فهر، وأمها ابنة 

  .ب بن فهرحمار
فلما قالت لرسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ما قالت، ذكر ذلك : نا يونس عن ابن اسحق قال: حدثنا أمحد قال

ألعمامه، فخرج معه منهم محزة بن عبد املطلب حىت دخل على أسد بن أسد، فخطبها إليه فتزوجها رسول اهللا 
زينب، وأم كلثوم، ورقية، وفاطمة : ولده كلهمصلى اهللا عليه وسلم، فولدت له قبل أن ينزل عليه الوحي 

والقاسم، والطاهر والطيب، فأما القاسم، والطاهر والطيب فهلكوا قبل اإلسالم، وبالقاسم كان يكىن صلى اهللا عليه 
  .وسلم، فأما بناته فأدركن اإلسالم، وهاجرن معه، واتبعنه، وآمن به عليه السالم

  قصة األحبار

وكانت األحبار والرهبان أهل الكتابني هم أعلم برسول اهللا صلى اهللا : س عن ابن اسحق قالنا يون: حدثنا أمحد قال
عليه وسلم قبل مبعثه وزمانه الذي يترقب فيه من العرب، ملا جيدون يف كتبهم من صفاته، وما أثبت فيها عندهم من 

فيستفتحون به على أهل األوثان من أهل امسه، ومبا أخذ عليهم من امليثاق له يف عهد أنبيائهم وكتبهم يف اتباعه، 
الشرك، وخيربوهنم أن نبياً مبعوثاً بدين إبراهيم امسه أمحد، كذلك جيدونه يف كتبهم وعهد أنبيائهم، يقول اهللا تبارك 

وقال اهللا " أولئك هم املفلحون : " الذي يتبعون الرسول النيب األمي الذي جيدونه مكتوباً عندهم إىل قوله: وتعاىل



اآلية " حممد رسول اهللا والذين معه " اآلية كلها، وقال " وإذ قال عيسى بن مرمي يا بين اسرائيل : " رك وتعاىلتبا
فباءوا بغضب على غضب وللكافرين : " إىل قوله" وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا : " كلها، وقوله
  " .عذاب مهني 

وكانت العرب أميني ال يدرسون كتاباً، وال يعرفون من الرسل  :نا يونس عن ابن اسحق قال: حدثنا أمحد قال
عهداً، وال يعرفون جنة وال ناراً، وال بعثاً وال قيامة إال شيئاً يسمعونه من أهل الكتاب، وال يثبت يف صدورهم، وال 

  .يعلمون به شيئاً من أعماهلم
  . عليه وسلم قبل أن يبعثه اهللا عز وجل بزمانفكان فيما بلغنا من حديث األحبار والرهبان عن رسول اهللا صلى اهللا

مل يكن : حدثين عاصم بن عمر بن قتادة قال حدثين أشياخ منا قالوا: نا يونس عن ابن اسحق قال: حدثنا أمحد قال
أحد من العرب أعلم بشأن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم منا، كان معنا يهود، وكانوا آهل كتاب، وكنا أصحاب 

إن مبياً مبعوثاً اآلن قد أظل زمانه نتبعه، فنقتلكم معه قتل عاد وإرم، : إذا بلغنا منهم ما يكرهون قالواوثن، فكنا 
فلما بعث اهللا رسوله اتبعناه وكفروا به، ففينا واهللا وفيهم أنزل اهللا عز وجل وكانوا من قبل يستفتحون على الذين 

  .كفروا فلما جاءهم اآلية
حدثين صاحل بن إبراهيم ين عبد الرمحن بن عوف عن حيىي بن عبد : ن ابن اسحق قالنا يونس ع: حدثنا أمحد قال

واهللا إين : حدثين من شئت من رجال قومي عن حسان بن ثابت قال: اهللا بن عبد الرمحن بن سعد بن زرارة قال
أطمه بيثرب، على  ٩٦إلالم يفعة ابن سبع سنني أو ابن مثاين سنني أعقل كل ما مسعت إذ مسعت يهودياً وهو 

  . طلع جنم أمحد، الذي يبعث به، الليلة: ويلك مالك؟ قال: يا معشر يهود، فلما اجتمعوا إليه قالوا: يصرخ

حدثين صاحل بن إبراهيم عن حممود بن لبيد عن سلمة بن سالمة بن وقش : نا يونس عن ابن اسحق قال: حدثنا أمحد
بين عبد األشهل ذات غداة، فذكر البعث والقيامة، واجلنة  كان بني أبياتنا يهودي، فخرج على نادي قومي: قال

والنار، واحلساب وامليزان، فقال ذاك ألصحاب وثن ال يرون أن بعثاً كائن بعد املوت، وذلك قبيل مبعث رسول اهللا 
ار، جيزون ويلك يا فالن، وهذا كائن، إن الناس يبعثون بعد موهتم إىل دار فيها جنة ون: صلى اهللا عليه وسلم، فقالوا

نعم والذي حيلف به، لوددت أن حظي من تلك النار، أن توقدوا أعظم تنور يف داركم فتحمونه، : من أعماهلم؟ قال
نيب يبعث من ناحية : يا فالن فما عالمة ذلك؟ قال: مث تقذفوين فيه، مث تطينون على، وإين أجنو من النار غداً، فقيل

فمىت تراه؟ فرى بطرفه فرآين وأنا مضطجع بفناء باب أهلي، فقال : قالوا هذه البالد، وأشار بيده حنو مكة واليمن
وأنا أحدث القوم إن يستنفذ هذا اإلالم عمره يدركه، فما ذهب الليل والنهار حىت بعث اهللا عز وجل رسوله صلى 

فالن ألست الذي قلت  يا: اهللا عليه وسلم وإنه حلي بني أظهركم فآمنا به، وصدقناه، وكفر به بغياً وحسداً، فقلنا له
  .ليس به: ما قلت، وأخربتنا؟ قال

هل : حدثين عاصم بن عمر بن قتادة عن شيخ من بين قريظة قال: نا يونس عن ابن اسحق قال: حدثنا أمحد قال
تدري عما كان اسالم أسيد وثعلبة بين سعية، وأسد بن عبيد، نفر من هذيل، مل يكونوا من بين قريظة وال النضري، 

فإنه قدم علينا رجل من الشام من يهود يقال له ابن اهليبان، فأقام عندنا، واهللا ما : ال، قال: فوق ذلك؟ فقلتكانوا 
رأينا رجالً قط ال يصلي اخلمس خرياً منه، فقدم علينا قبل مبعث رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم بسنني، فكنا إذا 

فاستسق لنا، فيقول ال واهللا حىت تقدموا أمام خمرجكم صدقة، يا بن اهليبان اخرج : قحطنا، وقل علينا املطر نقول
صاعاً من متر، أو مدين من شعري، فنخرجه، مث خنرج إىل ظاهر حرتنا، وحنن معه فيستسقي، فو : كم؟ فيقول: فنقول

جتمعنا مرة وال مرتني وال ثالثة، فحضرته الوفاة، فا ١٠اهللا ما يقوم من جملسه حىت متر الشعاب، قد فعل ذلك غري 



: أنت أعلم، قال: يا معشر يهود ما ترونه أخربين من أرض اخلمر واخلمري إىل ارض البؤس واجلوع؟ قالوا: إليه فقال
فإمنا أخرجين، أتوقع خروج نيب قد أظل زمانه، هذه البالد مهاجره، فاتبعه، فال تسبقن إليه إذا خرج يا معشر يهود، 

النساء ممن خالفه، فال مينعكم ذلك منه، مث مات فلما كانت الليلة اليت فإنه يبعث بسفك الدماء، وسيب الذراري و
يا معشر يهود واهللا إنه الذي كان ذكر ابن : فتحت فيها قريظة، قال أولئك الفتية الثالثة، وكانوا شباباً أحداثاً

  .هلم وأوالدهم وأهاليهمبلى واهللا إنه لصفته، مث نزلوا فأسلموا، وخلوا أموا: ما هو به، قالوا: اهليبان، فقالوا
  .كانت أمواهلم يف احلصن مع املشركني، فلما فتح رد ذلك عليهم: نا يونس عن ابن اسحق قال: قال: نا أمحد
نا يونس عن قيس بن الربيع عن يونس بن أيب مسلم عن عكرمة أن ناساً من أهل الكتاب آمنوا برسلهم، : نا أمحد

فأما : وسلم قبل أن يبعث، فلما بعث كفروا به، فذلك قوله تبارك وتعاىلوصدقوهم، وآمنوا مبحمد صلى اهللا عليه 
الذين اسودت وجوههم أكفرمت بعد امياهنم وكان قوم من أهل الكتاب آمنوا برسلهم ومبحمد صلى اهللا عليه وسلم 

  .والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم: قبل أن يبعث، فلما بعث حممد آمنوا به فذلك قوله

  م سلمان الفارسيإسال

حدثين عاصم بن عمر بن قتادة عن حممود بن لبيد عن عبد : نا يونس بن بكري عن حممد بن إسحق قال: نا أمحد قال
كنت رجالً من أهل فارس من أهل أصبهان من قرية يقال هلا جي، : حدثين سلمان الفارسي قال: اهللا بن عباس قال

يداً، مل حيبه شيئاً من ماله وال ولده، فما وال به حبه إياي حىت حبسين وكان أيب دهقان أرضه، وكان حيبين حباً شد
يف البيت كما حيبس اجلارية، واجتهدت يف اجملوسية حىت كنت قطن النار اليت يوقدها ال يتركها ختبو ساعة، فكنت 

فيها بعض العمل، فدعاين كذلك ال أعلم من أمر الناس شيئاً إال ما أنا فيه حىت بىن أيب بنياناً له، وكانت له ضيعة 
أي بين إنه قد شغلين ما ترى من بنياين عن ضيعيت هذه، وال بد يل من اطالعها، فانطلق إليهم فمرهم بكذا : فقال

وكذا وال حتتبس عين فإنك إن احتبست عين شغلتين عن كل شيء، فخرجت أريد ضيعته، فمررت بكنيسة 
هؤالء النصارى يصلون، فدخلت أنظر فأعجبين ما : ا؟ فقالواما هذ: فيها، فقلت ١١النصارى، فسمعت أصواهتم 

رأيت من حاهلم، فو اهللا ما زلت جالساً عندهم حىت غربت الشمس، وبعث أيب يف طليب يف كل وجه حىت جئته حني 
فقلت يا أبتاه مررت بأناس يقال هلم ! أي بين أين كنت، أمل أكن قلت لك؟: أمسيت، ومل أذهب إىل ضيعته، فقال

أي نيب دينك ودين آبائك خري من : صارى فأعجبين صالهتم ودعاؤهم، فجلست أنظر كيف يفعلون، فقالالن
ال واهللا ما هو خبري من دينهم، هؤالء قوم يعبدون اهللا ويدعونه ويصلون له، وحنن إمنا نعبد ناراً : دينهم، فقلت

حسبين يف بيت عنده، فبعثت إىل النصارى نوقدها بأيدينا، إذا تركناها ماتت، فخافين، فجعل يف رجلي حديداً و
فإذا قدم عليكم من هناك أناس فآذنوين، : بالشام، فقلت: أين أهل هذا الدين الذي أراكم عليه؟ فقالوا: فقلت هلم
إنه قد قدم علينا جتار من جتارنا، فبعث إليهم إذا قضوا : نفعل، فقدم عليهم أناس من جتارهم، فبعثوا إيل: فقالوا

أرادوا الرحيل بعثوا إيل بذلك، فطرحت احلديد الذي يف رجلي، وحلقت هبم، فانطلقت معهم حىت حوائجهم و
إين : األسقف صاحب الكنيسة، فجئته فقلت له: من أفضل أهل هذا الدين؟ قالوا: قدمت الشام فلما قدمتها، قلت

فكن معي، فكنت معه، : لقد أحببت أن أكون معك يف كنيستك، وأعبد اهللا فيها معك، وأعلم منك اخلري؟ قا
: وكان رجل سوء، كان يأمرهم بالصدقة، ويرغبكم فيها، حىت إذا مجعتموها إليه اكتنزها ومل يعطها املساكني، فقالوا

فهاته فاخرجت هلم سبع قالل مملوءة ذهباً وورقاً، فلما راوا : أنا أخرج لكم كنزه، فقالوا: وما عالمة ذلك؟ فقلت
فن أبداً فصلبوه على خشبة ورموه باحلجارة، وجاءوا برجل آخر فجعلوه مكانه، فال واهللا يا واهللا ال يد: ذلك، قالوا



بن عباس ما رأيت رجالً قط ال يصلي اخلمس أرى أنه أفضل منه، أشد اجتهادا، وال أزهد يف الدنيا، وال أدأب ليال 
يا فالن قد حضرك ما : ضرته الوفاة، فقلتوال هناراً منه، ما أعلمين أحببت شيئاً قط قبله حبه، فلم أزل معه حىت ح

أي بين : أحببت شيئاً قط حبك، فماذا تأمرين، وإىل من توصيين؟ قال ١٢ترى من أمرال اهللا عز وجل وإين واهللا ما 
واهللا ما أعلمه إال رجالً باملوصل، فاتيه فإنك ستجده على مثل حايل، فلما مات وغيب، حلقت باملوصل، فأتيت 

إن فالناً أوصين إليك أن آتيك، وأكون : على مثل حاله من االجتهاد والزهاد يف الدنيا فقلت له صاحبها، فوجدته
إن فالناً أوصاين إليك، : فأقم أي بين فأقمت عنده على مثل أمر صاحبه حىت حضرته الوفاة، فقلت له: معك، قال

ال رجالً بنصيبني هو على مثل ما حنن عليه، واهللا ما أعلمه أي بين إ: وقد حضرك من أمر اهللا ما ترى، فإىل من؟ قال
فأقم أي : يا فالن إن فالناً أوصاين إىل فالن وفالن أوصاين إليك، قال: فاحلق به، فلما دفناه حلقت باآلخر فقلت له

يا فالن إنه قد حشرك من أمر اهللا ما ترى، وقد : بين، فأقمن عنده على مثل حاهلم حىت حضرته الوفاة، فقلت له
أي بين واهللا ما أعلم أحدأ : ن أوصاين إىل فالن وأوصاين فالن إىل فالن، وأوصاين فالن إليك، فإىل من؟ قالكان فال

على مثل ما حنن عليه إال رجالً بعمورية من أرض الروم فاتيه فإنك ستجده على مثل ما كنا عليه، فلما واريته 
قمت عنده، واكتسبت حىت كانت يل غنيمة خرجت حىت قدمت على صاحب عمورية فوجدته على مثل حاهلم، فأ

يا فالن إن فالناً كان أوصاين إىل فالن، وفالن إىل فالن، وفالن إليك، وقد : وبقرات، مث حضرته الوفاة، فقلت
  :حضرك من أمر اهللا ما ترى، فإىل من توصيين؟ قال

قد أظلك زمان نيب يبعث من احلرم، أي بين واهللا ما أعلمه بقي أحد على مثل ما كنا عليه آمرتك أن تأتيه، ولكنه 
مهاجره بني حرتني إىل أرض سبخة ذات خنل، وإن فيه عالمات ال ختفى، بني كتفيه خامت النبوة، يأكله اهلدية، وال 
يأكل الصدقة، فإن استطعت أن ختلص إىل تلك البالد فافعل فإنه أظلك زمانه، فلما واريناه أقمت على خري، حىت 

العرب، من كلب، فقلت هلم حتملوين معكم حىت تقدموين أرض العرب وأعطيكم غنيميت هذه مر يب رجال من جتار 
نعم، فأعطيتهم إياها ومحلوين حىت إذا جاءوا يب وادي القرى ظلموين فباعوين عبداً من رجل من : وبقرايت؟ قالوا

يب، وما حقت عندي حىت يهود بوادي القرى، فواهللا لقد رأيت النخل وطمعت أن يكون البلد الذي نعت يل صاح
من بين قريظة من يهود وادي القرى، فابتاعين من صاحيب الذي كنت عنده، فخرج يب حىت قدم  ١٣قدم رجل 

املدينة هو اهللا ما هو إال أن رأيتها، فعرفت نعته، فأقمت يف رقي مع صاحيب، وبعث اهللا عز وجل رسول اهللا صلى 
أمره مما أنا فيه من الرق حىت قدم رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قباء، اهللا عليه وسلم مبكة، ال يذكر يل شيء من 

فالن، قاتل اهللا بين قيلة، واهللا إهنم اآلن : وأنا أعمل لصاحيب يف خنلة له، فو اهللا إين لفيها إذ جاء ابن عم له، فقال
يقول  -عتها، فأخذين العرواء لفي قباء جمتمعون على رجل جاء من مكة يزعمون أنه نيب، فو اهللا ما هو إال أن مس

حىت ظننت ألسقطن على صاحيب، ونزلت أقول ما هذا اخلرب، ما هو؟ فرفع موالي يده فلكمين لكمة  -الرعدة 
ال شيء إمنا مسعت خرباً، فأجبت أعلمه، فلما أمسيت وكان : ما لك وهلذا، أقبل قبل عملك، فقلت: شديدة وقال

علمه، فلما أمسيت وكان عندي شيء من طعام، فحملته وذهبت إىل رسول عندي شيء إمنا مسعت خرباً، فأحببت أ
إين بلغين أنك رجل صاحل، إن معك أصحاباً لك غرباء، وقد كان : اهللا صلى اهللا عليه وسلم، وهو بقياء، فقلت

ه عندي شيء للصدقة فرأيتكم أحق من هبذه البالد به، فها هو هذا فكل منه، فأمسك رسول اهللا صلى اهللا علي
هذه خلة مما ووصف يل صاحيب، مث رجعت، وحتول : كلوا ومل يأكل، فقلت يف نفسي: وسلم يده وقال ألصحابه

إين رأيتك ال تأكل : رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم إىل املدينة، فجمعت شيئاً كان عندي، مث جئته به، فقلت
 عليه وسلم، وأكل أصحابه، فقلت هذه الصدقة، وهذه هدية وكرامة ليست بالصدقة، فأكل رسول اهللا صلى اهللا



خلتان، مث جئت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وهو يتبع جنازة، وعلي مشلتان يل وهو يف أصحابه، فاستدرت به 
ألنظر إىل اخلامت يف ظهره، فلما رآين رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم استدبر عرف أين استثبت من شيء قد وصف 

: هره، فنظرت إىل اخلامت بني كتفيه كما وصف يل صاحيب، فأكببت عليه أقبله، وأبكي، فقاليل، فوضع رداءه عن ظ
حتول يا سلمان هكذا، فتحولت، فجلست بني يديه، وأحب أن يسمع أصحابه حديثي عنه، فحدثته يا بن عباس 

 على ثالمثائة خنلة كاتب يا سلمان، فكاتبت صاحيب: كما حدثتك، فلما فرغت قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم
عشر، كل  ١٤أحييها له، وأربعني أوقية، فأعانين أصحاب رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم بالنخلة ثالثني ودية 

فقر هلا فإذا فرغت فآذين حىت أكون أنا : رجل منهم علي قدر ما عنده، فقال يل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم
حىت فرغنا منها، مث جئت رسول  -يقول حفرت هلا حيث توضع  -حايب الذي أضعها بيدي، ففقرهتا وأعانين أص

يا رسول اهللا قد فرغنا منها، فخرج معي حىت جاءها، فكنا حنمل إليه الودي فيضعه : اهللا صلى اهللا عليه وسلم فقلت
ى مثل ما كنا ي بين واهللا ما أعلمه بقي أحد عل.بيده ويسوي عليه، فو الذي بعثه باحلق ما ماتت منها ودية واحدة

عليه آمرتك أن تأتيه، ولكنه قد أظلك زمان نيب يبعث من احلرم، مهاجره بني حرتني إىل أرض سبخة ذات خنل، 
وإن فيه عالمات ال ختفى، بني كتفيه خامت النبوة، يأكله اهلدية، وال يأكل الصدقة، فإن استطعت أن ختلص إىل تلك 

اه أقمت على خري، حىت مر يب رجال من جتار العرب، من كلب، فقلت البالد فافعل فإنه أظلك زمانه، فلما وارين
نعم، فأعطيتهم إياها ومحلوين : هلم حتملوين معكم حىت تقدموين أرض العرب وأعطيكم غنيميت هذه وبقرايت؟ قالوا

لنخل حىت إذا جاءوا يب وادي القرى ظلموين فباعوين عبداً من رجل من يهود بوادي القرى، فواهللا لقد رأيت ا
من بين قريظة من يهود وادي  ١٣وطمعت أن يكون البلد الذي نعت يل صاحيب، وما حقت عندي حىت قدم رجل 

القرى، فابتاعين من صاحيب الذي كنت عنده، فخرج يب حىت قدم املدينة هو اهللا ما هو إال أن رأيتها، فعرفت نعته، 
اهللا عليه وسلم مبكة، ال يذكر يل شيء من أمره مما  فأقمت يف رقي مع صاحيب، وبعث اهللا عز وجل رسول اهللا صلى

أنا فيه من الرق حىت قدم رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قباء، وأنا أعمل لصاحيب يف خنلة له، فو اهللا إين لفيها إذ 
يزعمون  فالن، قاتل اهللا بين قيلة، واهللا إهنم اآلن لفي قباء جمتمعون على رجل جاء من مكة: جاء ابن عم له، فقال

حىت ظننت ألسقطن على صاحيب، ونزلت  -يقول الرعدة  -أنه نيب، فو اهللا ما هو إال أن مسعتها، فأخذين العرواء 
ال : ما لك وهلذا، أقبل قبل عملك، فقلت: أقول ما هذا اخلرب، ما هو؟ فرفع موالي يده فلكمين لكمة شديدة وقال

وكان عندي شيء إمنا مسعت خرباً، فأحببت أعلمه، فلما أمسيت  شيء إمنا مسعت خرباً، فأجبت أعلمه، فلما أمسيت
إين بلغين أنك : وكان عندي شيء من طعام، فحملته وذهبت إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، وهو بقياء، فقلت

رجل صاحل، إن معك أصحاباً لك غرباء، وقد كان عندي شيء للصدقة فرأيتكم أحق من هبذه البالد به، فها هو 
هذه : كلوا ومل يأكل، فقلت يف نفسي: ذا فكل منه، فأمسك رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يده وقال ألصحابهه

خلة مما ووصف يل صاحيب، مث رجعت، وحتول رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم إىل املدينة، فجمعت شيئاً كان 
رامة ليست بالصدقة، فأكل رسول اهللا صلى إين رأيتك ال تأكل الصدقة، وهذه هدية وك: عندي، مث جئته به، فقلت

اهللا عليه وسلم، وأكل أصحابه، فقلت هذه خلتان، مث جئت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وهو يتبع جنازة، 
وعلي مشلتان يل وهو يف أصحابه، فاستدرت به ألنظر إىل اخلامت يف ظهره، فلما رآين رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

استثبت من شيء قد وصف يل، فوضع رداءه عن ظهره، فنظرت إىل اخلامت بني كتفيه كما وصف استدبر عرف أين 
حتول يا سلمان هكذا، فتحولت، فجلست بني يديه، وأحب أن : يل صاحيب، فأكببت عليه أقبله، وأبكي، فقال

:  عليه وسلميسمع أصحابه حديثي عنه، فحدثته يا بن عباس كما حدثتك، فلما فرغت قال رسول اهللا صلى اهللا



كاتب يا سلمان، فكاتبت صاحيب على ثالمثائة خنلة أحييها له، وأربعني أوقية، فأعانين أصحاب رسول اهللا صلى اهللا 
عشر، كل رجل منهم علي قدر ما عنده، فقال يل رسول اهللا صلى اهللا عليه  ١٤عليه وسلم بالنخلة ثالثني ودية 

يقول حفرت هلا  -أنا الذي أضعها بيدي، ففقرهتا وأعانين أصحايب  فقر هلا فإذا فرغت فآذين حىت أكون: وسلم
يا رسول اهللا قد فرغنا منها، : حىت فرغنا منها، مث جئت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فقلت -حيث توضع 

ية فخرج معي حىت جاءها، فكنا حنمل إليه الودي فيضعه بيده ويسوي عليه، فو الذي بعثه باحلق ما ماتت منها ود
  .واحدة

وبقيت علي الدراهم، فأتاه رجل من بعض املعادن مبثل البيضة من الذهب، فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه 
خذ هذه يا سلمان فأدهبا ما عليك، فو الذي نفس سلمان : أين الفارسي املسلم املكاتب؟ فدعيت له، فقال:وسلم

وكان الرق قد حبسين حىت فاتتين مع رسول  -عتق سلمان و -بيده لوزنت هلم منها أربعني أوقية، فأديتها إليهم، 
  .اهللا صلى اهللا عليه وسلم بدر وأحد، مث عتقت فشهدت اخلندق، مث مل يفتين معه مشهد

حدثين من مسع عمر بن عبد العزيز، : حدثين عاصم بن عمر بن قتادة قال: نا يونس عن ابن اسحق قال: نا أمحد
: حدثت عن سلمان أن صاحب عمورية قال لسلمان، حني حضرته الوفاة: وحدث هذا من حديث سلمان، فقال

إئت غيضيتني من أرض الشام فإن رجالً خيرج من إحدامها إىل األخرى يف لك سنة ليلة، يعترضه ذوو األسقام، فال 
يدعو ألحدبه مرض إال شفي، فسله عن هذا الدين الذي تسلين عنه، عن احلنيفية دين ابراهيم، فخرجت حىت 

قمت هبا سنة، حىت خرج تلك الليلة من إحدى الغيضيتني إىل األخرى، وإمنا كان خيرج مستجرياً، فخرج وغلبين أ
رمحك اهللا أخربين عن : عليه الناس حىت دخل يف الغيضة اليت يدخل فيها حىت ما بقي إال منكبه، فاخذت به فقلت

ه الناس اليوم، قد أظلك زمان نيب خيرج عند هذا إنك لتسأل عن شيء ما يسأل عن: احلنفيفية دين ابراهيم؟ فقال
لئن كنت : البيت، هبذا احلرم، يبعث بسفك الدم، فلما ذكر ذلك سلمان لرسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال

  .صدقت يا سلمان لقد رأيت عيسى بن مرمي عليه السالم
ن رجل من عبد القيس عن سلمان قالك حدثين يزيد بن أيب حبيب ع: نا يونس عن ابن اسحق قال: حدثنا أمحد قال

 ١٥اقض به عنك، فقلت يا رسول اهللا، وأين تقع : ملا أعطاين رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ذلك الذهب فقال
إنطلق هبا فإن اهللا عز وجل : هذه مما علي؟ فقلبها رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم على لسانه، مث قذفها إيل، مث قال

  .انطلقت فوزنت هلم منها حىت أوفيتهم منها أربعني أوقيةسيؤدي هبا عنك، ف
كنا جنالس أبا سعيد اخلدري فيبسط له على بابه : نا عتاب البكري قال: نا يونس عن أيب ليلى قال: حدثنا أمحد قال

ول بساط مث جيعل عليه وسادة، ويتكئ على الوسادة وحنن حوله حنق به، فسألته عن اخلامت الذي كان بني كتفي رس
: قال يونس. اهللا صلى اهللا عليه وسلم ما كان؟ قال فأشار أبو سعيد بالسبابة ووضع اإلهبام على أول أسفل من ذلك

  .كانت بضعة ناشزة كتفي رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: أخرج املفصل كله، قال
ون عندها مع تعظيم وكانت قريش يعظمون الكعبة ويطوفون هبا ويستغفر: قال ابن اسحق: نا أمحد يونس قال

  .األوثان والشرك يف ذبائحهم، وحيجون، ويقفون املواقف

  أثر الكعبة



: حدثين أنس بن مالك أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال: نا يونس عن سعيد بن ميسرة البكري قال: نا أمحد
آدم، مث حج آدم فاستقبلته كان موضع البيت يف زمن آدم شرياً أو أكثر علماً، فكانت املالئكة حتج إليه قبل 

  .قد حجته املالئكة قبلك: يا آدم من أين جئت؟ قال حججت البيت، قالوا: املالئكة، فقالوا
يا رب مايل ال أمسع صوت املالئكة كما : أهبط آدم باهلند، فقال: نا أمحد يونس عن ثابت بن دينار عن عطاء قال

فانطلق فابن يل بيتاً فتطوفون، فانطلق حىت أتى مكة فبىن البيت، خبطيئتك يا آدم، : كنت أمسعها يف اجلنة؟ فقال له
  .فكان موضع قدمى آدم قرى وأهنار وعمارة، وما بني خطاه مفاوز، فحج آدم البيت من اهلند أربعني سنة

رب أذن يف الناس يف باحلج قال يا : ملا قيل البراهيم: نا يونس عن حيىي بن كهيل عن أبيه عن جماهد قال: نا أمحد
قل يا أيها الناس أجيبوا ربكم، فصعد اجلبل فنادى أيها الناس أجيبوا ربكم، فأجابوه لبيك اللهم : كيف أقول؟ قال

  .لبيك، فكان هذا أول التلبية
ملا آمر إبراهيم : مسعت عائد ابن عمري الليثي يقول: حدثين وهب بن سنان قال: نا أمحد نا يونس عن ابن اسحق قال

احلج استقبل املشرق، فدعا إىل اهللا عز وجل فأجيب لبيك لبيك، مث استقبل املغرب فدعا إىل اهللا عز بدعاء الناس إىل 
لبيك، مث استقبل اليمن فدعا  ١٦لبيك لبيك، مث استقبل الشام فدعا إىل اهللا عز وجل فأجيب لبيك : وجل فأجيب

  . إىل اهللا عز وجل فأجيب لبيك لبيك

ما من نيب إال وقد حج : حدثين ثقة من أهل املدينة عن عروة بن الزبري أنه قال: لنا أمحد نا يونس عن ابن اسحق قا
البيت، إال ما كان من هود وصاحل، ولقد حجه نوح، فلما كان من األرض ما كان من الغرق أصاب البيت ما 

هللا عز وجل إليه، أصاب األرض، فكان البيت روثة محراء، فبعث اهللا تعاىل هوداً، فتشاغل بأمر قومه، حىت قبضه ا
فلم جيجه حىت مات، مث بعث اهللا تعاىل صاحلاً فتشاغل بأمر قومه، فلم حيجه حىت مات، فلما برأه اهللا عز وجل 

  .إلبراهيم حجه، مث مل يبق نيب إال حجه
شكت الكعبة إىل رهبا عز وجل، : ما يونس عن ابن اسحق عن عطاء بن أيب رباح عن كعب احلرب قال: نا أمحد
إين حمدث لك إجنيال، وجاعل لك : أي رب، قل زواري، وجفاين الناس، فقال اهللا عز وجل هلا: ليه فقالتوبكت إ

  .زواراً حينون إليك حنني احلمامة إىل بيضاهتا
خلق البيت : نا جرير بن عبد احلميد عن منصور عن جماهد عن عبد اهللا بن عمرو وقال: حدثين أيب قال: نا أمحد قال

  .عام، مث دحيت األرض منه قبل األرض بألفي
خرج آدم من اجلنة معه : نا يونس عن األسباط بن نصر اهلمداين عن إمساعيل بن عبد الرمحن السدي قال: نا أمحد

حجر يف يده وورق يف الكف األخرى، فبث الورق باهلند فمنه ما ترون من الطيب، وأما احلجر فكان ياقوتة بيضاء 
غري هذا، فرده : إئتين حبجر من اجلبل، فقال: البيت فبلغ موضع احلجر قال إمساعيليستضاء هبا، فلما بىن إبراهيم 

مراراً ال يرضى مبا يأتيه، فذهب مرة، وجاءه جربيل باحلجر من اهلند الذي أخرج به آدم من اجلنة فوضعه، فلما 
  .من هو أنشط منك: من جاءك هبذا؟ قال: جاءه امساعيل قال

احلجر األسود من أحجار اجلنة : بن امساعيل عن عامر عن عمر بن اخلطاب أنه قال نا يونس عن السري: نا أمحد
أهبط إىل األرض وهو أشد بياضاً من الكرسف، فيما اسود إال من خطايا بين آدم، ولوال ذلك ما مسه أبكم وال 

  .أصم وال أعمى إال برأ
السكينة هلا وجه : رجل عن علي أنه قال نا يونس عن عبد الرمحن بن عبد اهللا عن سلمة بن كهيل عن: نا أمحد

  .كوجه اإلنسان وهي يف ذلك ريح هفافة



نا يونس عن ابراهيم بن امساعيل عن يزيد الرقاشي عن ابيه عن ايب موسى األشعري ان رسول اهللا صلى اهللا : نا أمحد
اهللا العتيق منهم موسى  لقد مر بالصخرة من الروحاء سبعون نبياً حفاه عليهم العبأ يؤمون بيت: عليه وسلم قال
  .عليه السالم

كان احلجر : سعيد بن ميسرة عن أنس بن مالك أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال ١٧نا يونس عن : نا أمحد
  .من ياقوت اجلنة فمسحه املشركون فاسود من مسحهم إياه

البيت ياقوتة من ياقوتات اجلنة، فلما  كان: نا أمحد نا يونس عن مسلمة بن عبد القرشي عن عبد الكرمي أيب أمية قال
كان زمن الطوفان رفع إىل السماء الدنيا، وقع اآلن وقع على موضع البيت، يطوف به كل ليلة سبعون ألف ملك، 
واستودع جربيل أبا قبيس احلجر، وهو ياقوتة بيضاء من ياقوت اجلنة، فلما بىن إبراهيم البيت أتاه جربيل، فاخرج 

  .يف قواعد البيت؛ وهو يوم القيامة أعظم من أحد له لسان يشهد بهله احلجر، فوضعه 
نا يونس عن عبد الرمحن بن عبد اهللا املسعودي عن سعيد بن أيب بردة األشعري عن عبد اهللا بن عمر أنه : نا أمحد

كانوا : لون؟ قالوما كانوا يقو: اتدري ما كان قومك يقولن يف اجلاهلية إذا طافوا بالبيت؟ قال: قال ألبيه أيب بردة
  :يقولون

  أمته اهللا وقد أمتا... اللهم هذا واحد إن متا 
  وأي عبد لك ال أملا... إن تغفر اللهم تغفر مجا 

  :كان أهل اجلاهلية يقولون حني يطوفون بالبيت: نا أمحد نا يونس عن قيس بن الربيع عن منصور عن جماهد قال
  ملاوأي عبد لك ال أ... إن تغفر اللهم تغفر مجا 

مل يكن أحد يطوف بالكعبة عليه ثبات إال احلمس، وكان بقية : نا أمحد نا يونس عن هشام بن عروة عن أبيه قال
  .الناس الناس للرجال والنساء ويطوفون عراة، إال أن حتتسب عليهم احلمس فيعطون الرجل أو املرأة الثوب يلبسه

كان أهل اجلاهلية من مل يكن من احلمس فإن طابت : س قالنا يونس عن أيب معشر املديين عن حممد بن قي: نا أمحد
نفسه أن يرمي بالثوب الذي عليه إىل الكعبة إذا طاف بالبيت أو وجد عارية من أهل نكة، طاف فيه، فإن مل تطب 

حىت  وجدنا آباءنا عليها، واهللا أمرنا هبا: نفسه بالثوب الذي عليه، ومل جيد عارية من أهل مكة طاف عريانا، فقالوا
هي للذين آمنوا يف احلياة الدنيا يشركهم فيها الكفار، فإذا كان يوم : بلغ خاصة يوم القيامة؛ قال حممد بن قيس

  .القيامة خلص هبا املؤمنني
كانت قريش ومن يدين دينها، وهم احلمس، : نا يونس عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت: نا أمحد

حنن قطن البيت، وكان بقية الناس والعرب يقفون بعرفات، فأنزل اهللا  ١٨: ولونيقضون عشية عرفة باملزدلفة يق
  .مث أفيضوا من حيث أفاض الناس فتقدموا فوقفوا مع الناس بعرفات: تعاىل

حدثين عبد اهللا بن أيب بكر عن عثمان بن أيب سليمان عن نافع بن جبري بن : نا أمحد نا يونس عن ابن اسحق قال
يت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، وهو على دين قومه، وهو يقف على بعري له بعرفات، من لقد رأ: مطعم قال

  .بني قومه حىت يدفع معهم توفيقاً من اهللا عز وجل له
كان املشركون جبمع : نا يونس عن زكريا بن أيب زائدة عن أيب اسحق عن عمرو بن ميمون عن عمر قال: نا أمحد
فكانوا ال يفيضون من مجع حىت تطلع الشمس، فنهانا رسول اهللا صلى اهللا عليه : ، قالأشرق ثبري فيما نغري: يقلون

  .فنفر رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قبل أن تطلع الشمس: قال زكريا. وسلم عن ذاك
أنا  :كان الناس يف اجلاهلية إذا أتوا املعرف قام الرجل فوق جبل فقال: نا يونس بن ميمون عن احلسن قال: نا أمحد



فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا اهللا : فالن بن فالن، فعلت كذا، وفعل أيب كذا، وفعل جدي كذا فأنزل اهللا عز وجل
كما كنتم تذكرون آباءكم يف اجلاهلية، فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم : كذكركم آبائكم أو أشد ذكرا يوقل

فع عنكم هذه النخوة والتفاخر يف اآلباء، فنحن ولد آدم، وخلق يا أيها الناس، إن اهللا قد ر: حني نزلت هذه اآلية
  .يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى إىل قوله أتقاكم: آدم من تراب، وقال اهللا عز وجل

نا يونس عن يوسف بن ميمون التميمي عن عطاء بن أيب رباح أن إنساناً سأله عن السعي بني الصفا واملروة : نا أمحد
إن هاجر ملا وضعها آبراهيم هي وابنها إمساعيل أصاهبا عطش شديد حىت أريت أن امساعيل سيقتله العطش، : فقال

فلما خشيت ذلك منه، وضعته يف موضع البيت، وانطلقت حىت أتت الصفا، فصعدت فوقه تنظر هل مات بعد أم 
خرجت متشي حىت أتت املروة، ال، فجعلت تدعو اهللا تعاىل له، مث نزلت حىت أتت بطن الوادي فسعت فيه مث 

فصعدت فوقها تنظر هل مات بعد أم ال، وكانا حجرين إىل البيت، ففعلت ذلك سبع مرات، فهذا أصل السعي بني 
  .الصفا واملروة

اآلية، فقلت  ١٩" إن الصفا واملروة من شعائر اهللا : " نا أمحد نا يونس عن هشام بن عروة عن أبيه، يف هذه اآلية
: " فاتل علي، فتلوت عليها: انساناً حج فلم يطف بني الصفا واملروة ما ظننت أن عليه برحاً، قالت لو أن: لعائشة

لو كان : فقالت" فال جناح عليه أال تطوف هبما : لو كان كما تقول كان: فقال" فال جناح عليه أن يطوف هبما 
يف أناس من قريش كانوا حيرمون ملناة وال حيل فال جناح عليه أال يطوف هبما، وإمنا نزلت هذه اآلية : كما تقول كان

إنا كنا حنرم ملناة فال : يف دينهم أن يطوفوا بني الصفا واملروة، فلما أسلموا قالوا لرسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم
: فقالت" إن الصفا واملروة من شعائر اهللا : " حيل لنا يف ديننا أن نطوف بني الصفا واملروة فأنزل اهللا عز وجل اآلية

  .مها من شعائر اهللا، فما أمت حج من مل يطف هبما: عائشة
إن إبراهيم أتى البيت : نا أمحد يونس عن يوسف بن ميمون عن عطاء بن أيب رباح أنه سئل عن رمي اجلمار فقال

هيم احلرام فصلى به، مث راح حىت أتى مىن يف بعض الليل فانطلق حىت أتى الشجرة فعرض له الشيطان، فرماه إبرا
بسبعة أحجار، يكرب مع كل حجر، فذهب عنه، مث مضى حىت أتى مكان اجلمرة اليت يليها عرض له الشيطان، فرماه 

بسبعة أحجار، يكرب مع كل حجر، فذهب عنه، مث مضى حىت أتى موضع اجلمرة الثالثة عرض له الشيطان، فرماه 
ل نبيه صلى اهللا عليه وسلم اقتص ما صنع بسبعة أحجار يكرب مع كل حجر، فذهب عنه، فلما بعث اهللا عز وج

  .إبراهيم فصنع مثله

كان الناس يف اجلاهلية إذا ذحبوا لطخوا بالدماء وجه الكعبة، : نا احلسن قال: نا يونس عن أيب بكر اهلذيل: نا أمحد
السباع  وشركوا اللحوم فوضعوها على احلجارة، وقالوا ال حيل لنا نأكل شيئاً جعلناه هللا عز وجل حىت تأكله

شيئاً كنا نصنعه يف اجلاهلية أال : والطري، فلما جاء اإلسالم حاء الناس رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فقالوا له
فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه " فكلوا منها وأطعموا : " نصنعه اآلن، فإمنا هو هللا عز وجل، فأنزل اهللا عز وجل

  .فلم يعزم عليهم األكل، فإن شئت فكل وإن شئت فدع: قال احلسن. لال تفعلوا فإن ذلك ليس هللا عز وج: وسلم
إن الزمان قد " سألت ابن أيب جنيح عن قول رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم : نا يونس عن ابن اسحق قال: نا أمحد

وإمنا كانت قريش يدخلون يف كل سنة شهراً، : فقال" استدار حىت صار كهيئته يوم خلق اهللا السموات واألرض 
يف حجته اليت حج ذا احلجة فحج  ٢٠كانوا يوافقوا ذا احلجة يف كل اثنيت عشر سنة مرة، فوفق اهللا تعاىل لرسوله 
إن الزمان قد استدار حىت صار : " رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فيها، فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم

على : فكيف حبجة أيب بكر وعتاب بن أسيد؟ فقال: يب جنيعفقلت البن أ" كهيئة يوم خلق اهللا السموات واألرض 



كانوا حيجون يف ذي احلجة مث العام املقبل يف احملرم مث صفر : ما كان الناس حيجون عليه، مث فسر ابن أيب جنيع فقال
  .حىت يبلغوا اثين عشر شهراً

مليكة عن عبد اهللا بن عمرو بن العاص أن  نا يونس عن أيب ليلى وابن أيب أنيسة عن عبد اهللا بن أيب: حدثنا أمحد قال
نزل جربيل على ابراهيم صلى اهللا عليهما، فراح به فصلى به الصوات هبا، : رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال

مث اجتمعا، فبات به حىت صلى الفجر مث سار به يوم عرىف حىت نزل به . الظهر، والعصر واملغرب، والعشاء: قال حيىي
فسار حىت وقف به يف املوقف : مث اجتمعا، قال -مجيعاً : قال حيىي -ينزل الناس، فصلى به الصالتني  املنزل الذي

حىت كان كأعجل ما يصلى أحد من املسلمني صالة املغرب، مث أفاض حىت أتى به مجيعاً فصلى به الصالتني، قال 
ما يصلى أحد من املسلمني صالة الفجر أفاض مث بات هبا حىت إذا كان كأعجل : قاال. املغرب والعشاء مجيعاً: حيىي

مث رجع به إىل مىن فأقام : قال ابن أيب ليلى -به حىت أتى به اجلمرة فرماها، مث ذبح وحلق مت أتى به البيت فطاف به 
  .فيها تلك األيام، مث أوحى اهللا عز وجل إىل حممد صلى اهللا عليه وسلم أن اتبع ملة إبراهيم حنيفاً

بعثين رسول اهللا صلى اهللا : نس عن زكريا بن أيب زائدة عن أيب اسحق عن زيد بن يثيع عن علي قالنا يو: نا أمحد
  .عليه وسلم حني نزلت براءة أال يطوف بالبيت عريان

ابتدعت رأي احلمس،  -ال أدري قبل بناء الكعبة أو بعده  -وكانت قريش : نا يونس عن ابن اسحق قال: نا امحد
حنن بنو إبراهيم وأهل احلرم، ووالة البيت، وقاطنو مكة وسكاهنا، فليس ألحد من : ينهم، فقالوارأياً رأوه وأداروه ب

العرب مثل حقنا، وال مثل منزلتنا، وال يعرف له العرب مثل ما تعرف لنا، فال تعظموا شيئاً من احلل كما تعظمون 
رم، فإنكم إن فعلتم ذلك استخف العرب له العرب مثل ما تعرف لنا، فال تظموا شيئاً من احلل كما تعظمون احل

قد عظموا من احلل مثل ما عظموا من احلرم، فتركوا الوقوف على عرفة واإلفاضة منها، وهم : حركتكم، وقالوا
واحلج ودين إبراهيم عليه السالم، فريون لسائر العرب أن يقفوا عليها وأن  ٢١يقرون ويعرفون أهنا من املشاعر 

قالوا حنن أهل احلرم فليس ينبغي لنا أن خنرج من احلرمة وال نعظمن غريها كما يعظمها  يفيضوا منها، إال أهنم
احلمس، واحلمس أهل احلرم، مث جعلوا ملن ولدوا من العرب من ساكين احلل واحلرم مثل الذي هلم بوالدهتم إياهم، 

، مث ابتدعوا يف ذلك أموراً مل حيل هلم ما حيل هلم، وحيرم عليهم، وكانت كنانة وخزاعة قد دخلوا معهم يف ذلك
ال ينبغي للحمس أن يأقطوا األقط، وال يسلوا السمن وهم حرم، وال يدخلوا بيتاً من شعر وال : تكن، فقالوا

ال ينبغي ألهل احلل أن يأكلوا من طعام جاءوا : يستظلوا إال يف بيوت األدم ما داموا حراماً، مث رفعوا يف ذلك فقالوا
احلرم إذا جاءوا حجاجاً أو عماراً، وال يطوفوا بالبيت إذا قدموا أول ظوافهم إال يف ثياب  به معهم من احلل يف

احلمس، فإن مل جيدوا شيئاً منها طافوا بالبيت عراة، فإن تكرم منهم متكرم من رجل أو امرأة مل جيد ثوباً من ثياب 
افه، مل ينتفع هبا، ومل ميسها، وال أحد غريه أبداً، احلمس، فطاف يف ثيابه اليت جاء هبا من احلل، ألقاها إذا فرغ من طو

وكانت العرب تسمى تلك الثياب اللقى، فحملوا العرب على ذلك فدانت به، ووقفوا على عرفات، وأفاضوا 
منها، فأطافوا بالبيت عراة، وأخذوا مبا شرعوا هلم من ذلك، فكان أهل احلل بأتون حجاجاً وعماراً، فإذا دخلوا 

أزوادهم اليت جاءوا هبا، وابتعاعوا من طعام احلرم والتمسوا ثياباً من ثياب احلرم إما عارية وإما  احلرم وضعوا
بإجارة، فطافوا فيها، فإن مل جيدوا طافوا عراة، أما الرجال فيطوفون عراة، وأما النساء فتضع احداهن ثياهبا كلها إال 

  :ب وهي كذلك تطوفدرعاً تطرحه عليها، مث تطوف فيه، فقالت امرأة من العر
  وما بدا منه فال أحله... اليوم يبدو بعضه أو كله 

ومن طاف منهم يف ثيابه اليت جاء فيها ألقاها فلم ينتفع هبا هو وال غريه، فقال قائل من العرب يذكر شيئاً تركه ال 



  :يقربه به وهو حيبه
  لقى بني أيدي الطائفني حرمي... كفى حزناً كري عليه كأنه 

  .فكانوا كذلك حىت بعث اهللا عز وجل نبيه صلى اهللا عليه وسلم. متسال : يقول

  حديث بنيان الكعبة

فأقامت قريش يف كل قبيلة منها أشراف، فليس : نا يونس بن بكري عن ابن اسحق قال: حدثنا أمحد بن عبد اجلبار
ذلك فيهابون هدمها، وإمنا كانت مث إن قريشاً أمجعوا على بنيان الكعبة، وكانوا يهمون ب. بينها اختالف وال نائرة

رضماً فوق القامة، فأرادوا رفعا وتسقيفها وذلك أن نفراً من قريش سرقوا كنز الكعبة، وكان يكون يف بئر جوف 
موىل لنيب مليح بن عمرو من خزاعة،  -أو دويد، شك أبو عمر  -وكان الذي وجد عنده الكنز دويل . الكعبة

ممن اهتم يف ذلك احلارث بن عامر بن نوفل، وكان أخا احلارث بن عامر بن فقطعت قريش يده من بينهم، وكان 
نوفل بن عبد مناف ألمه أبو وهب بن عبد املطلب، فهو الذي تزعم قريش أهنم وضعوا كنز الكعبة حني أخذوه عند 

ه، وذكروا إهنم وضعوه عند: فقطعوه، ويقال -أو دويد  -فلما أتتهم قريش دوهلم على دويل  -أو دويد  -وديل 
أن قريشاً حني استيقنوا بأن ذلك كان عند احلارث بن عامر بن نوفل بن عبد مناف، فخرجوا به إىل كاهنة من 

كهان العرب، فسجعت عليه من كهانتها بأن ال يدخل مكة عشر سنني مبا استحل من حرمة العبة، فزعموا أهنم 
  . أخرجوه من مكة، فكان فيما حوهلا عشر سنني

قد رمى بسفينة إىل جدة لرجل من الروم فتحطمت، فأخذوا خشبها فأعدوه لسقفها، وكان مبكة رجل  وكان البحر
وكانت حية خترج من بئر الكعبة اليت كان يطرح فيها مما . قبطي جنار، فتهيأ هلم يف أنفسهم يف بعض ما يصلحها

زعموا قلما كان يتقرب من بئر يهدي هلا كل يوم، فتشرق على جادر الكعبة، وكانت مما يهابون، وذلك أهنم 
الكعبة أحد إال احزألت وكشت، وفتحت فاها فكانوا يهابوهنا، فبينما هي يوماً تشرق على جدار الكعبة كما كانت 

إنا نرجو : تصنع، بعث اهللا عز وجل عليها طائراً ال يدرون ما هو فاختطفها من متشرقها، فذهب هبا، فقالت قريش
ضي ما أردنا، عندنا عامل رفيق، وعندنا اخلشب، وقد ذهب اهللا تعاىل باحلية، وذلك بعد أن يكون اهللا عز وجل قد ر

  .الفجار خبمس عشرة سنة، ورسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم إذ ذاك ابن مخس وثالثني سنة
من فتناول  ٢٣فلما أمجعوا أمرهم على هدمها وبنائها قام أبو وهب عامر بن عائذ بن عبد بن عمران بن خمزوم 

يا معشر قريش ال تدخلن يف بنياهنا من : فقال -فيما يزعمون  -الكعبة حجراً، فوثب من يده حىت رجع إىل موضعه 
كسبكم إال طيبا وال تدخلن فيها مهر بغي، وال بيع ربا، وال وظلمة من أحد من الناس، وينحلون هذا الكالم الوليد 

  .مب املغرية
حدثين عبد اهللا بن أيب جنيع أنه حدث عن عبد اهللا بن صفوان بن أمية أنه رأى : نا يونس عن ابن اسحق قال: نا أمحد

ابناً جلعدة بن هبرية بن أيب وهب بن عمرو بن عائذ بن عبد عمران بن خمزوم يطوف بالبيت فسأل عنه، فقيل هذا 
خذ من الكعبة حجراً إن جده يعين أبا وهب هو الذي أ: ابن جعدة بن هبرية بن أيب وهب، فقال عبد اهللا بن صفوان

يا معشر قريش ال تدخلوا فيها من : حني أرادت قريش هدمها فوثب من يده حىت رجع إىل موضعه، فقال عند ذلك
كسبكم إال طيباً، ال تدخلوا مهر بغي، وال بيع ربا، وال مظلمة ألحد من الناس، وأبو وهب خال رسول اهللا صلى 

  :اعر من العرباهللا عليه وسلم، وكان شريفاً، وله يقول ش



  لرحت وراحت رحلها غري خائب... لو بأيب وهب أخنت مييت 
  إذا حصلت أنسابه للذوائب... وأبيض من فرعي لؤي بن غالب 

  توسط جداه فروع األطايب... أيب ألخذ الضيم يرتاح للندى 
  من اخلرب يعلوهن مثل السبائب... عظيم رماد القدر ميال جفانه 

مث جتزأت قريش الكعبة، فكان شق الباب لبين خمزوم وتيم وقبائل من : ابن اسحق قالنا يونس عن : حدثنا أمحد
قريش الكعبة، فكان شق الباب لبين عبد مناف، وبين زهرة، وكان مما بني الركنني األسود والركن اليماين لبين 

احلطيم، لبين عبد  خمزوم وتيم وقبائل من قريش ضموا إليهم، وكان ظاهرها لسهم ومجع، وكان شق احلجر، وهو
الدار بن قصي، ولبين أسد بن عبد العزى بن قصي، وبين عدي بن كعب، مث إن الناس هابوا هدمها، وفرقوا منه، 

اللهم ال تردع، اللهم إنا ال نريد إال : أنا أبؤوكم يف هدمها، فأخذ املعول، فقام عليها، مث قال: فقال الوليد بن املغرية
ننظر ماذا يصيبه، فإن أصيب مل هندم منها شيئاً : لركنني فتربص الناس تلك الليلة وقالوااخلري، مث هدم من ناحية ا

ورددناها كما كانت، وإن مل يصبه شيء فقد رضي اهللا عز وجل ما صنعناه، فأصبح غادياً يهدم وهدم الناس معه 
  .آخذ بعضها بعضاًحجارة خضر كاألسنة  ٢٤فلما انتهى اهلدم إىل أس الكعبة اتبعوه حىت انتهوا إىل 

حدثت أن رجاالً من قريش ممن كان يهدمها قالوا أدخل رجل بني : نا يونس عن ابن اسحق قال: حدثنا أمحد
  .حجرين منها العثلة ليقلع إحدمها، فلما حترك احلجر تنقضت مكة بأسرها، فهابوا عند ذلك حتريك ذلك األس

حدثت أهنم : بن عباد بن عبد اهللا بن الزبري عن أبيه عباد قالحدثنا حيىي : نا يونس عن ابن اسحق قال: حدثنا أمحد
هذا بيت اهللا عز وجل احلرام : وجدوا يف أس الكعبة أو يف بعضها شيئاً من صفر مثل بيض النعام مكتوب يف احدمها

  .براءة لبين فالن حي من العرب، من حجة هللا حجوها: رزق أهله من كذا، ال حيله أول من أهله، ويف األخرى
وحدثت أن قريشاً وجدت يف الركن، أو يف بعض املقام كتاباً بالسريانية مل : نا يونس عن ابن اسحق قال: نا أمحد

أنا اهللا ذو بكة خلقتها يوم خلقت السموات واألرض وصنعت : يدورا ما هو حىت قرأه عليهم رجل من يهود
  .ول أخاشبها، مبارك ألهلها يف املاء واللنبالشمس والقمر، وحففتهما بسبعة أمالحك حنفاء ال يزولون حىت تز

  .مكة احلرام يأتيها رزقها من ثالثة سبل، ال حيلها أول من أهلها: وحدثت أهنم وجدوا يف املقام كتاباً فيه
حدثين من قرأ يف أسفل املقام أو يف ختتجة يف سقف : يونس عن زكريا بن أيب زائدة عن عامر الشعيب قال: نا أمحد
اهللا ذو بكة، بنيته على وجه سبعة أمالك حنفاء، باركت ألهله يف اللحك، واملاء، وجعلت رزقهم من  ؛ أنا:البيت

  .ثالثة سبل، وال يستحل حرمتها أول من أهلها
شهدت عبد اهللا بن الزبري وهو يقلع القواعد اليت : نا يونس عن املنذر بن ثعلبة عن سعيد بن حرب قال: نا أمحد

هذا قرب امساعيل : عليه وسلم لبناء البيت فأتوا تربة صفراء عند احلطيم، فقال ابن الزبريأسس إبراهيم صلى اهللا 
  .عليه السالم فواراه

مث مجعت القبائل من قريش لبنائها كل قبيل جتمع على جدهتا مث بنوا حىت بلغ : نا يونس عن ابن اسحق قال: نا أمحد
لة تريد أن ترفعه دون األخرى، فقالت كل قبيلة حنن نرفعه البناء موضع الركن فاختصموا يف رفع الركن، كل قبي

حىت حتازبوا أو حتالفوا، وأعدوا القتال، فقربت بنو عبد الدار جفنة فملؤوها دماً، مث حتالفوا هم وبنو عدي بن كعب 
بن عبد  ٢٥على املوت، فأدخلوا أيديهم يف تلك اجلفنة فغمسوها يف الدم، فقال يف ذلك عكرمة بن عامر بن هاشم 

  :مناف بن عبد الدار
  وحنن مجيع او خنضب بالدم... واهللا ال نأيت الذي قد أرمت 



  فكيف على علم الربية نظلم... وحنن والة البيت ال تنكرونه 
  وخنشى عقاب اهللا يف كل حمرم... لنبغي به احلمد الذي هو نافع 

  له مكسر صلب على كل معلم... فكيف ترومونا وعز قناتنا 
  وحنن مجيع عنده حني يقسم... ىن يقرب الركن سامل فهيهات أ

  وإما تنوؤا ذلك الركن باحلرم... فإما ختلونا وبيت حجابنا 
  :فأجابه وهب بن عبد مناف

  أنا أبيتا فال نؤتيكم غلبا... أبلغ قريشاً إذا ما جئت أكرمها 
  إنا وجدك ال نؤتيكم سلبا... إنا أبينا إيل الغصب ظاهرة 

  حنن امللوك وحنن األكرمون أبا... حي يقاربنا حنن الكرام فال 
  كما ترى يف حجاب امللك حمتجبا... وقد أرى حمدثاً يف حلفنا ظهراً 

  قوم أرادوا بنا يف حلفهم عجبا... أبا لنا عزنا ماذا أراد بنا 
  كال وربك ال نؤتيهم غضبا... قوم أرادوا بنا خسفاً لنقبله 

فمكثت قريش اربع ليال، أو مخساً، بعضهم من بعض، مث أهنم اجتمعوا يف : النا يونس عن ابن اسحق ق: حدثنا امحد
يا : املسجد فتشاوروا، وتناصفوا، فزعم بعض أهل العلم والرواية أن أبا امية، وكان كبرياً، وسيد قريش كلها، قال

قوا على ذلك، معشر قريش اجعلوا بينكم فيما ختتلفون فيه أول من يدخل عليكم من باب املسجد، فلما تواف
هذا األمني قد رضينا مبا قضى بيننا، فلما انتهى إليهم : ورضوا به، دخل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، رأوا قالوا

لتأخذ كل : هلموا ثواباً، أوه به، فوضع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم الركن فيه بيديه مث قال: أخربوه اخلرب، فقال
ارفعوا مجيعاً، فرفعوه حىت إذا بلغوا به موضعه وضعه رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قبيلة بناحية من الثوب، مث 

  .بيده، مث بىن عليه، فكان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يسمى يف اجلاهلية األمني قبل أن يوحى إليه

رمحن األعرج، موىل كنت جالساً مع أيب جعفر حممد بن علي فمر بنا عبد ال: نا أمحد نا يونس عن ابن اسحق قال
يا اعرج ما هذا الذي حتدث به أن عبد املطلب هو الذي : فقال ٢٦ربيعة بن احلارث بن عبد املطلب، فدعاه فجاءه 

أصلحك اهللا حدثين من مسع عمر ابن عبد العزيز حيدث أنه حدث عن حسان : وضع حجر الركن يف موضعه؟ فقال
ر إىل عبد املطلب جالساً على السور شيخ كبري قد عصب له حضرت بنيان الكعبة، فكأين أنظ: بن ثابت يقول

إن هذا : انفذ راشداً، مث اقبل علي أبو جعفر فقال: حاجباه حىت رفع إليه الركن، فكان هو الذي وضعه بيديه، فقال
من أول : الشيء ما مسعنا به قط، وما وضعه إال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم بيده، اختلفت فيه قريش فقالوا

هذا األمني، فحكموه، : يدخل عليكم من باب املسجد فهو بينكم، فدخل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، فقالوا
لتأخذ كل قبيلة من الثوب بناحية، وارفعوا : فأمر بثوب فبسط، مث أخذ الركن بيديه، فوضعه على الثوب، مث قال

ذه رسول صلى اهللا عليه وسلم فوضعه يف موضعه بيده مث بين مجيعاً، فرفعوا مجيعاً، حىت إذا انتهوا به إىل موضعه أخ
  .عليه

ورسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يومئذ ابن مخس وثالثني سنة، ونزل عليه : نا يونس عن ابن اسحق قال: نا أمحد
  .ينةالوحي بعد بناء الكعبة خبمس سنني، وهو ابن أربعني سنة، وأقام مبكة ثالثة عشرة سنة مث هاجر إىل املد

مث سقفت فكان ذلك أول ما سقفت الكعبة، فلما فرغوا من البنيان وبنوها : نا أمحد نا يونس عن ابن اسحق قال
  :على ما ارادوا قال الزبري بن عبد املطلب فيما كان من أمر احلية اليت كانت قريش هتاب بنيان الكعبة هلا، فقال



  ضطرابإىل الثعبان وهي هلا ا... عجبت ملا تصوبت العقاب 
  واحياناً يكون هلا وئاب... وقد كانت يكون هلا كشيش 

  هتيبنا البناء وقد هتاب... إذا قمنا إىل البنيان شدت 
  عقاب قد يظل هلا الضباب... فلما أن خشينا الرجز جاءت 

  لنا البنيان ليس له حجاب... فضمنها إليها مث خلت 
  بلنا منه القواعد والترا... فقمنا حاشدين على بناء 
  وليس على مساوينا ثياب... غداة نرفع التأسيس منه 

  فليس ألصله منهم ذهاب... أعز به امللك بين لؤي 
  ومرة قد تقدمها كالب... وقد حشدت هناك بنو عدي 

  ٢٧وعند اهللا يلتمس الثواب ... فبوأنا املليك بذاك عزا 
  :وقال الوبري بن عبد املطلب يف ذلك أيضاً

  وخمطفها الثعبان حني تدلت... عجيبة  لقد كان يف أمر العقاب
  هبا بعدما باتت هناك وطلت... فكان مدى األبصار آخر عهدنا 

  من البيت شدت حنوهم واحزألت... إذا جاء قوم يرفعون عماده 
  بأن علينا لعنة اهللا حلت... فما برحت حتىت ظننا مجاعة 
  فعسى لنا واحللم منا أضلت... فقلنا مجيعاً قد علمنا خطية 

  :وقال الوليد بن املغرية يف بنيان الكعبة وشأن احلية
  ورأي ملن رام األمور على ذعر... لقد كان يف الثعبان يا قوم عربة 
  به غري محد منكم يا بين فهر... غداة هوى النسر احمللق يرمتي 

  وخفتم بأن ال ترفعوا آخر الدهر... على حني ما ضلت حلوم سراتكم 
وأنزل اهللا عز وجل علة نبيه حممد صلى اهللا عليه وسلم حني أحكم أمره، : ن ابن اسحق قالنا يونس ع: حدثنا أمحد

اآلية يعين قريشاً والناس العرب يف سنة احلج . وشرع له سنن حجه مث أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا اهللا
وا على الناس من طعامهم ولباسهم عند إىل عرفات والوقوف عليها، واإلفاضة منها، وأنزل اهللا تعاىل فيما كانوا حرم

البيت حني طافوا عراة وحرموا ما جاءوا به من الطعام ولباسهم عند البيت حني طافوا عراة وحرموا ما جاءوا به 
. يا بين آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا وال تسرفوا إنه ال حيب املسرفني: " من الطعام من احلل
فوضع اهللا تعاىل امر اخلمس وما كانت قريش ابتدعن من ذلك على الناس يف . إىل آخر اآلية"  قل من حرم زينة اهللا

  .األسالم حني بعث اهللا عز وجل رسوله حممداً صلى اهللا عليه وسلم

حدثين عبد اهللا بن أيب بكر عن عثمان بن أيب سليمان عن نافع بن جبري بن : نا يونس عن ابن اسحق قال: نا أمحد
لقد رأيت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقف على بعري له بعرفات من بني : ن أبيه جبري بن مطعم أنه قالمطعم ع

  .قومه حىت يدفع معهم توفيقاً من اهللا عزز وجل له
نا يونس عن ابن اسحق، قال وكانت األحبار من اليهود، والرهبان من النصارى، والكهان من العرب قد : نا أمحد

أما األحبار من يهود، والرهبان من . رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قبل مبعثه ملا تقارب من زمانهحتدثوا بأمر 
فيه، واما الكهان من  ٢٨النصارى فيما وجدوا من صفته يف كتبهم وصفة زمانه ملا كان يف عهد انبيائهم اليهم 



هي ال حتجب عن ذلك بالقذف بالنجوم، العرب فتأتيهم به الشياطني من اجلن فيما يستقون من السمع اذ كانت و
وكان الكاهن والكاهنة من العرب ال يقع منهما ذكر بعض امره ال تلقى العرب فيه باالً حىت بعثه اهللا عز وجل، 

ووقعت تلك األمور اليت كانوا يذكرون، فعرفوها، فلما تقارب أمر رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، وحضر مبعثه 
سمع، وحيل بيتها وبني املقاعد اليت كانت تقعد الستراق السمع فيها فرموا بالنجوم، حجبت الشياطني عن ال

فعرفت اجلن أن ذلك ألمر حدث من اهللا عز وجل يف العباد يقول اهللا تعاىل لنبيه عليه السالم حني بعثه، وهو يقص 
قل اوحي إيل انه : " ا ما رأواعليه خرب اجلن إذ حجبوا عن السمع، فعرفوا ما عرفوا وما أنكروا من ذلك حني رأو

  " .ام أراد هبم رهبم رشداً : " إىل قوله" استمع 
فلما مسعت اجلن القول عرفت امنا منعت من السمع قبل ذلك له ألن ال يشاكل الوحي شيء من خرب السماء، 

. ومهم منذرينولوا إىل ق" فيلتبس على أهل األرض ما جاءهم من اهللا عز وجل وقطع الشبه، فآمنوا وصدقوا مث 
  .إىل آخر اآلية" قالوا يا قومنا إنا مسعنا كتابا 

وكان قول اجلن أنه كان رجال من األنس يعوذون برجال من اجلن فزادهم رهقاً انه كان رجال من العرب، من 
قريش وغريهم، إذا سافر الرجل فنزل ببطن واد من األرض ليبيت به قال اين أعوذ بعزيز هذا الوادي من اجلن 

  .لليلة، من شر ما فيها
حدثين بعض اهل العلم أن امرأة من بين سهم يقال هلا العيطاجله كانت كاهنة : نا أمحد نا يونس عن ابن اسحق قال

إذن من أذن يوم عقر وحنر، فقالت قريش حني بلغها : يف اجلاهلية جاءها صاحبها ليلة من الليايل فانقض حتتها فقال
شعوب ما لشعوب تصرع فيه كعب جلنوب، فلما بلغ ذلك : رى، فانقض حتتها فقالما يريد؟ جاءها ليلة اخ: ذلك

  .ماذا يريد؟ إن هذا األمر هو كائن، فعروفا أنه كان الذي جاء به إىل صاحبته: قريشاً قالوا
وإنه كان رجال من اإلنس : " نا احلسن عن جرير بن عبد احلميد عن منصور عن ابراهم يف قوله تعاىل: نا أمحد

إنا نعوذ بسيد هذا الوادي من شر ما فيه : كانوا إذا نزلوا وادياً قالوا: قال" وذون برجال من اجلن فزادهم رهقاً يع
فازادوا : قال" فزادهم رهقاً : " قال! فيقول اجلنيون تتعوذون بنا حنن ال منلك ألنفسنا ضراً وال نفعاً: قال ٢٩

  .عليهم جرأة
وكان هذا احلي من االنصار يتحدثون مما كانوا يسمعون من يهود من : قالنا يونس عن ابن إسحق : حدثنا أمحد

ذكر رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، أن أول ذكر وقع باملدينة، قبل مبعث رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، أن 
حتدث انه كان وكان هلا تابع، فكانت  -وكانت من بغيا اجلاهلية  -فاطمة ام النعمان بن عمرو، اخي بين النجار 

إذا جاءها اقتحك البيت الذي هي فيه، اقتحاماً على من فيه حىت جاءها يوماً، فوقع على اجلدار ومل يصنع كما كان 
  .بعث نيب بتحرمي الزنا: ما لك اليوم؟ قال: يصنع، فقالت له

اهللا بن عبد اهللا بن  حدثين يعقوب بن عقبة بن املغرية بن األخنس عن عبيد: نا يونس عن ابن اسحق قال: نا أمحد
أن رجالً من ثقيف يقال له عمرو بن أمية، وكان منادهى العرب، وكان يضن برأيه على : عتيبة بن مسعود أنه حدثه

: فلما رمي بالنجوم، كان أول حي فزع هلا من الناس ثقيف، فجاءوا إىل عمر بن أمية فقالوا له: الناس؛ قال يعقوب
وحيكم انظروا فإن كانت : جنوم السماء يرمى هبا، قال: وما هو؟ فقالوا: فقالهل علمت هبذا احلدث الذي كان؟ 

هي املعامل اليت يهتدي هبا يف الرب والبحر، وتعرف هبا األنواء من الشتاء والصيف لصالح معايش الناس، فهو واهللا 
  ذا اخللق، فانظروا ما هو؟فناء الدنيا، وفناء هذا اخللق، وأن كان غريها، فهو ألمر حدث اراد اهللا عز وجل به ه



حدثين رهط من : حدثين الزهري عن علي بن حسني عن ابن عباس قال: نا يونس عن ابن اسحق قال: نا أمحد
بينا حنن جلوساً مع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ذات ليلة، إذ رأى كوكباً، فقال ما تقولن يف هذا : األنصار قالوا

ليس : د مولود، يهلك هالك، ميلك ملك، فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلميول: الكوكب الذي رمي به؟ فقلنا
كذلك، ولكن اهللا عز وجل إذا قضى امراً يف السماء سبح بذلك كله العرش فيسبح لتسبيح إىل السماء الدنيا 

ن املالئكة سبح ما ندري، مسعنا من فوقنا م: فيقول أهل السماء الدنيا ملن يليهم من املالئكة مم سبحتم؟ فيقولون
فسبحنا اهللا عز وجل لتسبيحهم، ولكنا نسل، فيسلون من فوقهم، فما يزالون كذلك حىت ينتهي إىل محلة العرش، 

فيسترق اجلن  ٣٠قضى اهللا عز وجل كذا وكذا، فيخربون به من يليهم حىت ينتهوا إىل أهل السماء الدنيا : فيقولون
إلنس فيلقونه على ألسنتهم، بتوهم منهم فيخربون الناس، فيكون بعضه ما يقولون، فينزلون به إىل أوليائهم من ا

  .حقاً، وبعضه كذبا، فلم يزل اجلن كذلك حىت رموا هبذه الشهب
إن الشياطني كانوا يصعدون إىل : نا يونس عن يونس بن عمرو عن أبيه عن سعيد بن جبري عن ابن عباس: نا أمحد

بطون هبا إىل األرض، فيزيدون معها تسعاً، فيجد أهل األرض تلك السماء، فيستمعون الكلمة من الوحي، فيه
الكلمة حقاً والتسع باطالً، فلم يزالوا بذلك حىت بعث اهللا عز وجل حممداً صلى اهللا عليه وسلم، فمنعوا تلك 

حدث يف األرض حدث، فبعثهم، فوجدوا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم : املقاعد، فذكروا ذلك إلبليس، فقال
هذا واهللا احلدث، وإهنم لريمون فإذا توارى النجم عنكم فقد ادركه ال خيطئ : يتلو القرآن بني حبلي خنل، فقالوا

  .أبداً، ولكنه ال يقتله، حيرق وجهه وجنبه ويده
وقد كانت خدجية بنت خويلد قد ذكرت لورقة بن نوفل بن أسد، وكان : نا أمحدك نا يونس عن ابن اسحق قال

ن نصرانياً قد تبع الكتب، وعلم من علم الناس ما ذكر هلا إالمها ميسرة من قول الراهب، وما كان ابن عمها، وكا
لئن كان هذا حقاً يا خدجية، أن حممداً لنيب هذه األمة، قد عرفت أنه : يرى منه، إذ كان امللكان يظالنه، فقال ورقة

  .أو كما قال -كائن هلذه األمة نيب ينتظر، هذا زمانه 
حىت مىت، فكان فيما يذكرون يقول أشعاراً يستبطئ فيها خرب خدجية، ويتريث ما : قة يستبطئ األمر ويقولفجعل ور

  :ذكرت له، فقال ورقة بن نوفل
  ويف الصدر من اضمارك احلزن قادح... أتبكر أم أنت العشية رائح 
  كأنك عنهم بعد يومني نازح... لفرقة قوم ال أحب فراقهم 
  خيربها عنه إذا غاب ناصح... مد وأخبار صدق خربت عن حم

  بغوري والنجدين حيث الصحاصح... فتاك الذي وجهت يا خري حرة 
  وهن من األمحال قعص دواحل... إىل سوق بصرى يف الركاب اليت غدت 

  وللحق أبواب هلن مفاتح... فخربنا عن كل حرب بعلمه 
  إىل كل من ضمت عليه األباطح... بأن ابن عبد اهللا أمحد مرسل 

  كما أرسل العبدان هود وصاحل... وظين به أن سوف يبعث صادقاً 
  ٣١هباء ومنشور من الذكر واضح ... وموسى وإبراهيم حىت يرى له 

  شباهبم واألشيبون اجلحاجح... ومتبعه حياً لؤي مجاعة 
  فإين به مستبشر الود فارح... فإن أبق حىت يدرك الناس دهره 

  عن ارضك يف األرض العريضة سائح... وإال فإين يا خدجية فاعلمي 



وكانت قريش حني رفعوا بنيان الكعبة وسقوفها يترافدون على : نا يونس عن حممد بن اسحق قال: حدثنا امحد
كسوهتا كل عام، تعظيماً حلقها، وكانوا يطوفون هبا، ويستغفرون اهللا عندها، ويذكرونه مع تعظيم األوثان والشرك 

زيد بن عمرو بن نفيل، وورقة بن نوفل بن اسد بن عبد العزى، : كان نفر من قريش يف ذبائحهم ودينهم كله، وقد
وعثمان بن احلارث بن أسد بن عبد العزى، وعبد اهللا بن جحش بن رئاب، وكانت أمه أميمة بنت عبد املطلب بن 

اجتمعوا خال بعض  هاشم حليف بين أمية، حضروا قريشاً عند وثن هلم كانوا يذحبون عنده لعيد من أعيادهم، فلما
تعلمون واهللا ما قومكم على شيء : تصادقوا وليكتم بعضكم على بعض، فقال قائلهم: أولئك النفر إىل بعض، قالوا

لقد أخطأوا دين إبراهيم عليه السالم وخالفوه، ما وثن يعبد ال يضر وال ينفع، فابتغوا ألنفسكم، فخرجوا يطلبون 
  .ب من اليهود والنصارى وامللل كلها، احلنيفية دين إبراهيم عليه السالمويسريون يف األرض يلتمسون أهل الكتا

  .فأما ورقة بن نوفل فتنصر، فاستحكم يف النصرانية، واتبع الكتب من أهلها، حىت علم علماً كثرياً من أهل الكتاب
األديان من اليهود  فلم يكن فيهم أعدل أمراً، وال أعدل شأناً من زيد بن عمرو بن نفيل، اعتزل األوثان وفارق

والنصارى واملل كلها إال دين إبراهيم يوحد اهللا عز وجل وخيلع من دونه، وال يأكل ذبائح قومه، باداهم بالفراق 
  .ملا هم فيه
لقد رأيت زيد : حدثين هشام بن عروة عن أبيه عن أمساء بنت أيب بكر قالت: نا يونس عن ابن اسحق قال: نا أمحد

يا معشر قريش والذي نفس زيد بيده ما أصبح منكم أحد على : اً ظهره إىل الكعبة يقولبن عمرو بن نفيل مسند
اللهم لو أين أعلم أحب الوجوه إليك عبدتك به، ولكين ال أعلمه، مث يسجد على : دين إبراهيم غريي، مث يقول

  .راحته
: داً كان إذا دخل الكعبة قالحدثين بعض آل زيد بن عمرو بن نفيل أن زي: نا يونس عن ابن اسحق قال: نا أمحد

مهما جتشمين فإين  ٣٢أنفي لك عان راغم : لبيك حقاً حقاً تعبداً ورقاً، عذت مبا عاذ به إبراهيم، وهو قائم، إذ قال
  .ليس مهجر كمن قال -ال الفخر : يقول -جاشم، الرب أبغي ال اخلال 

رواين عروة بن الزبري أن زيد بن عمرو بن نفيل  :حدثين هشام بن عروة قال: نا يونس عن ابن اسحىت قال: نا أمحد
  :قال

  أدين إذا تقسمت األمور... أرباً واحداً أم ألف رب 
  كذلك يفعل اجللد الصبور... عزلت الالت والعزى مجيعاً 

  وال صنمي بين عمرو أدير... فال عزى أدين وال ابنتيها 
  يف الدهر إذ حلمي يسري... وال غنماً أدين وكان رباً لنا 
  ويف األيام يعرفها البصري... عجبت ويف الليايل معجبات 

  كثرياً كان شأهنم الفجور... بأن اهللا قد أفىن رجاالً 
  فريبك منهم الطفل الصغري... وأبقى آخرين برب قوم 

  كما يتروح الغصن النضري... وبيننا املرء يعثر ثاب يوماً 
  :عمرو بن نفيل أيضاًوقال زيد بن : نا يونس عن ابن اسحق قال: نا أمحد

  له األرض حتمل صخراً ثقاال... أسلمت وجهي ملن أسلمت 
  له املزن حتمل عذباً زالال... وأسلمت وجهي ملن أسلمت 

  أطاعت فصبت عليها سجاال... إذا هي شيقت إىل بلدة 



  له الريح تصرف حاال فحاال... وأسلمت وجهي ملن أسلمت 
وكان اخلطاب بن نفيل قد آذى زيد ابن عمرو بن نفيل حىت خرج عنه إىل : نا يونس عن ابن اسحق قال: نا أمحد

ال : أعلى مكة، فنزل حراء، مقابل مكة، ووكل به اخلطاب شباباً من شباب قريش وسفهاء من سفائهم، فقال
ية تتركوه يدخل مكة، فكان ال يدخلها إال سراً منهم، فإذا علموا بذلك آذنوا به اخلطاب، فأخرجوه وآذوه كراه

أن يفسد عليهم دينهم، وأن يتابعه أحد منهم على فراقهم، وكان اخلطاب عم زيد، وأخاه ألمه، وكان اخلطاب عمه 
وأخوه ألمه مع سنه، فكان يعاتبه على فراق دين قومه حىت آذاه، فقال زيد بن عمرو وهو يعظم حرمته على من 

  :استحل من قومه ما استحل
  بييت أوسط احمللة وإن... اللهم إين حمرم ال أحلة 

  عند الصفا ليس بذي مظلة

فحدثت أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال وهو حيدث عن زيد بن عمرو : نا أمحد نا يونس عن ابن اسحق قال
من عاب علي األوثان، وهناين عنها، أقبلت من الطائف ومعي زيد بن حارثة حىت  ٣٣إن كان ألول : بن نفيل

بأعلى مكة وكانت قريش قد شهرته بفراق دينها حىت خرج من بني أظهرهم، وكان  مررت بزيد بن عمرو وهو
بأعلى مكة، فجلست إليه ومعي سفرة يل فيها حلم حيملها زيد بن حارثة من ذبائحنا على أصنامنا، فقربتها له، وأنا 

يت تذحبون ألوثانكم؟ فلعلها أي ابن أخي من ذبائحكم هذه ال: كل من هذا الطعام أي عم، قال: إالم شاب، فقلت
اما إنك يا ابن أخي لو سألت بنات عبد املطلب أخربنك أين ال آكل هذه الذبائح، فال حاجة يل : نعم، فقال: فقلت

  .إمنا هي باطل ال تضر وال تنفع، أو كما قال: هبا، مث عاب علي األوثان ومن يعبدها ويذبح هلا، وقال
فما حتسست بوثن منها بعد ذلك على معرفة هبا، وال ذحبت هلا حىت : قال؛ قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم

  .أكرمين اهللا عز وجل برسالته صلى اهللا عليه وسلم
مر زيد بن نفيل على رسول اهللا صلى اهللا عليه : نا يونس عن املسعودي عن نفيل بن هشام عن أبيه قال: نا أمحد

: يا ابن أخي إين ال آكل ما ذبح على النصب، قال: ال زيدوسلم وعلى زيد بن حارثة، فدعواه إىل سفرة هلما، فق
  .فما رئي رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم بعد ذلك اليوم يأكل شيئاً ذبح النصب

وقد كان زيد أمجع على اخلروج من مكة يضرب يف األرض، يطلب احلنيفية : نا يونس عن ابن اسحق قال: نا أمحد
بنة احلضرمي كلما أبصرته قد هنض إىل اخلروج وأراده، آذنت به اخلطاب بن دين إبراهيم، فكانت إمرأته صفية ا

نفيل، فخرج زيد إىل الشام يلتمس ويطلب يف أهل الكتاب األول دين إبراهيم، ويسأل عنه، فلم يزل يف ذلك حىت 
كلها، مث أقبل حىت  أتى املوصل، أو اجلزيرة كلها، مث أقبل حىت أتى الشام، فجال فيها حىت أتى املوصل، أو اجلزيرة

إنك لتسأل عن دين نا أنت : إليه علم النصرانية، فيما يزعمون، فسأله عن احليفية دين إبراهيم، فقال الراهب
بواجد من حيملك عليه اليوم، لقد درست علمه، وذهب من يعرفه، ولكنه قد أظلك خروج نيب يبعث بأرضك اليت 

بالدك فإنه مبعوث اآلن، هذا زمانه، وقد كان شام اليهودية خرجت منها بدين إبراهيم، احلنيفية، فعليك ب
يريد مكة، حىت إذا كان بأرض  -حني قال له الراهب ما قال  -والنصرانية، فلم يرض شيئاً منهما فخرج شريعاً 

ما فعل، فبكاه ورقه  ٣٤م، عدوا عليه فقتلوه فقال ورقة بن نوفل، وكان قد اتبع مثل أثر زيد، لوم يفعل يف ذلك خل
  :فقال

  جتنبت تنوراً من النار حاميا... رشدت وأنعمت ابن عمرو وإمنا 
  وتركك أوثان الطواغي كما هيا... بدينك رباً ليس رب كمثله 



  و كان حتت األرض ستني وادياًول... وقد تدرك اإلنسان رمحة ربه 
حدثين حممد بن جعفر بن الزبري، أو حممد بن عبد الرمحن بن عبد اهللا بن : نا يونس عن ابن أسحق قال: نا أمحد

نعم، فاستغفروا له، : يا رسول اهللا نستغفر لزيد؟ فقال: احلصني التميمي أن عمر بن اخلطاب، وسعيد ابن زيد قاال
  .فإنه يبعث أمة وحده

نا يونس عن املسعودي عن نفيل بن هشام عن أبيه أن جده سعيد بن زيد سأل رسول اهللا صلى اهللا عليه : أمحدنا 
يا رسول اهللا إن أيب زيد بن عمرو كان كما رأيت، وكما بلغك، فلو أدركك : وسلم عن أبيه ويد بن عمرو فقال

ة أمة وحده، وكان فيما ذكروا يطلب الدين، نعم، فاستغفر له فإنه جييء يوم القيام: آمن بك، فأستغفر له؟ قال
  .فمات وهو يف طلبه

وكان حني أراد اهللا عز وجل كرامة نبيه صلى اهللا عليه وسلم، ورمحة العباد به : نا أمحد نا يونس عن ابن اسحق قال
والتمسك  واختاذ احلجة عليهم، والعرب على أديان خمتلفة متفرقة، مع ما جيمعهم من تعظيم احلرمة، وحج البيت،

مبا كان بني أظهرهم من آثار إبراهيم صلى اهللا عليه وسلم، وهم يزعمون أهنم على ملته، وكانوا حيجون البيت على 
  .اختالف من أمرهم فيه

قريش وكنانة، وخزاعة، ومن ولدت قريش من سائر العرب يلهون حبجهم، فمن اختالفهم أن : فكانت احلمس
فيوحد فيه بالتلبية، مث يدخلون معه أصنامهم . يك هو لك، متلكه، وما ملكلبيك، ال شريك لك إال شر: يقولوا

" وما يؤمن أكثرهم باهللا إال وهم مشركون : " يقول اهللا عز وجل حملمد صلى اهللا عليه وسلم -وجيعلون ملكها بيده 
انوا يسكنون البيوت إذا حنن أهل احلرم، فال خنرج منه، وك: وال خيرجون من احلرم وال يدفعون من املزدلفة، يقولون

  .كانوا حرماً، وكان أهل جند من مضر يهلون إىل البيت ويقفون على عرفة
: حدثين حممد بن مسلم بن شهاب الزهري عن عروة عن عائشة أهنا قالت : نا أمحد نا يونس عن ابن اسحق قال

وجل كرامته ورمحته ورمحة العباد به أال  أول ما ابتدئ به رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم من النبوة حني أراد اهللا عز
فمكث على ذلك ما شاء اهللا عز وجل أن ميكث، وحبب اهللا عز وجل إليه  ٣٥. يرى شيئاً إال جاءت كفلق الصبح

  .اخللوة، فلم يكن شيء أحب إليه من أن خيلو وحده

بن العالء بن جارية الثقفي، وكان  حدثين عبد امللك بن عبد اهللا بن أيب سفيان: نا يونس عن ابن اسحق قال: نا أمحد
واعية، عن بعض أهل العلم أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم حني أراد اهللا عز وجل كرامته، وابتدأه بالنبوة، كان 
ال مير حبجر وال شجر إال سلم عليه ومسع منه، فيلتفت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم خلفه وعن ميينه وعن مشاله 

السالم عليك، رسول اهللا، فكان رسول اهللا : لشجر وما حوله من احلجارة وهي حتييه بتحية النبوةفال يرى إال ا
صلى اهللا عليه وسلم خيرج إىل حراء يف كل عام شهرا من السنة ينسك فيه، وكان من نسك يف اجلاهلية من قريش 

حىت يطوف بالكعبة حىت إذا كان  يطعم من جاءه من املساكني، حىت إذا انصرف من جماورته وقضاه مل يدخل بيته
الشهر اآلخر الذي أراد اهللا عز وجل ما أراد من كرامته من السنة اليت يبعثه فيها، وذلك شهر رمضان، فخرج 

رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم كما كان خيرج جلواره، وخرج معه بأهله، حىت إذا كانت الليلة اليت أكرمه اهللا عز 
جاءين وأنا : العباد به جاءه جربيل بأمر اهللا تعاىل، فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وجل فيها برسالته، ورحم

وما أقرأ فعاد يل مثل : إقرأ، فقلت: وما اقرأ؟ حىت ظننت أنه املوت، مث كشطه عين فقال: إقرأ، فقلت: نائم فقال
إقرأ بسم ربك : " ثل الذي صنع يب فقالوما أقرأ؟ وما أقوهلا إال تنجيا أن يعود يل مب: إقرأ، فقلت: ذلك مث قال



مث انتهى " إقرأ وربك األكرم الذي علم بالقلم علم اإلنسان ما مل يعلم . خلق اإلنسان من علق. الذي خلق
فانصرف عين، وهببت من نومي، وكأمنا صور يف قليب كتاب، ومل يكن يف خلق اهللا عز وجل أحد أبغض إيل من 

لشاعر أو  -يعين نفسه، صلى اهللا عليه وسلم  -إن األبعد : أنظر إليهما، فقلتشاعر أو جمنون، كنت ال أطيق 
ال حتدث قريش عين هبذا أبداً، ألعمدن إىل حالق من اجلبل، فألطرحن نفسي منه، فألقتلنها، : جمنون، مث قلت

أنت ! يا حممد: ولفألسترحين، فخرجت ما أريد غري ذلك، فبينا أنا عامد لذلك مسعت منادياً ينادي من املساء يق
رسول اهللا، وأنا جربيل، فرفعت رأسي إىل السماء أنظر، فإذا جربيل يف صورة رجل صاف قدميه يف أفق السماء 

أنت رسول اهللا، وأنا جربيل، فوقعت أنظر إليه، وشغلين عن ذلك وعما أريد، فوقعت ما أقدر على ! يا حممد: يقول
حنية من السماء إال رأيته فيها، فما زلت واقفاً ما أتقدم وألتأخر حىت أتقدم وال أتأخر وال أصرف وجهي يف  ٩٣أ، 

بعث خدجية رسلها يف طليب حىت بلغوا مكة ورجعوا، فلم أزل كذلك حىت كاد النهار يتحول، مث انصرف عين، 
كنت فو يا أبا القاسم أين : وانصرفت راجعاً إىل أهلي حىت أتيت خدجية فجلست إىل فخذها مضيفاً إليها، فقالت

أعيذك باهللا يا : إن األبعد لشاعر أو جمنون، فقالت: اهللا لقد بعثت رسلي يف طلبك حىت بلغوا مكة ورجعوا، فقلت هلا
أبا القاسم من ذلك، ما كان اهللا عز وجل ليفعل بك ذلك معما أعلم من صدق حديثك، وعظم أمانتك، وحسن 

أبشر يا بن عم، : اً أو مسعته؟ فأخربهتا اخلرب، فقالتخلقك، وصلة رمحك، وما ذاك يا ابن عن، لعلك رأيت شيئ
واثبت له، فو الذي حتلف به إين ألرجو أن تكون نيب هذه األمة، مث قامت فجمعت ثياهبا عليها، مث انطلقت إىل 

وهو ابن عمها، وكان قد قرأ الكتب، وكان قد تنصر، ومسع التوراة واالجنيل، فاخربته اخلرب،  -مروقة بن نوفل 
قدوس قدوس، والذي نفس : ت عليه ما قص عليها رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أنه رأى ومسع، فقال ورقةوقص

ورقة بيده لئن كنت صدقتين يا خدجية، إنه لنيب هذه األمة، وإنه ليأتيه الناموس األكرب الذي كان يأيت موسى عليه 
يه وسلم فأخربته ما قال هلا ورقة، فسهل ذلك عليه السالم، فقويل له فليثبت، ورجعت إىل رسول اهللا صلى اهللا عل

بعض ما هو فيه من اهلم مبا جاءه فلما قضى رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم جواره صنع كما كان يصنع، بدأ 
والذي نفس ورقة بيده إنه ليأتيك الناموس األكرب : بالكعبة فطاف هبا، فلقيه ورقة وهو يطوف بالكعبة، فقال ورقة

يأيت موسى عليه السالم، وإنك لنيب هذه األمة، ولتؤذين، ولتكذبن، ولتقاتلن، ولتنصرن، ولئن أنا  الذي كان
أدركت ذلك ألنصرنك نصراً يعلمه اهللا، مث أدىن إليه رأسه فقبل يا فوخه، مث انصرف رسول اهللا صلى اهللا عليه 

  .بعض ما كان فيه من اهلم وسلم إىل منزله وقد زاده اهللا عز وجل من قول ورقة ثباتاً، وخفف عنه

أول سورة نزولت على حممد صلى اهللا : حدثين أبو رجاء العطاردي قال: نا يونس عن قرة بن خالد قال: نا أمحد
  " .إقرأ باسم ربك الذي خلق : " عليه وسلم

ذكرت وقد قال ورقة بن نوفل بن أسد بن عبد العزى بن قصي فيما كانت : نا يونس عن ابن اسحق قال: نا أمحد
  :له خدجية من أمر رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، فيما يزعمون ٣٧

  حديثك إيانا فأمحد مرسل... إن بك حقاً يا خدجية فاعلمي 
  من اهللا وحي يشرح الصدر منزل... وجربيل يأتيه وميكال معهما 

  ويشقى به العايت الغوي املضلل... يفوز به من فاز فيها بتوبة 
  وأخرى بأحواز اجلحيم تغلل...  جنانه فريقان منهم فرقة يف

  مقاطع يف هاماهتم مث من عل... إذا ما دعوا بالويل فيها تتابعت 
  ومن هو يف األيام ما شاء يفعل... فسبحان من هتوى الرياح بأمره 



  وأقضاؤه يف خلقه ال تبدل... ومن عرشه فوق السموات كلها 
  :وقال ورقة يف ذلك أيضاً
  وما لشيء قضاه اهللا من غري... ر والقدر يا للرجال لصرف الده

  وما هلا خبفي الغيب من خرب... حىت خدجية تدعوين ألخربها 
  أمراً أراه سيأتيالناس من اخر... جاءت لتسألين عنه ألخربها 

  فميا مضى من قدمي الدهر والعصر... فخربين بأمر قد مسعت به 
  لبشرجربيل إنك مبعوث إىل ا... بأن أمحد يأتيه فيخربه 

  لك اإلله فرجي اخلري وانتظرى... فقلت على الذي ترجني ينجزه 
  عن أمر ما يرى يف النوم والسهر... وأرسليه إلينا كي نسائله 

  يقف منه أعايل اجللد والشعر... فقال حني أتانا منطقاً عجباً 
  يف صورة أكملت يف أهيب الصور... إين رأيت أمني اهللا واجهين 

  مما يسلم ما حويل من الشجر... ف يذعرين مث استمر فكاد اخلو
  أن سوف يبعث يتلو منزل السور... فقلت ظين وما أدري أيصدقين 

  من اجلهاد بال من وال كدر... وسوف أبليك إن أعلنت دعوهتم 
كان رسول : حدثين عبد اهللا ابن أيب بكر عن أيب جعفر قال: نا يونس بن بكري عن حممد بن إسحق قال: حدثنا أمحد

هللا صلى اهللا عليه وسلم تصيبه العني مبكة، فتسرع إليه قبل أن ينزل عليه الوحي فكانت خدجية إبنة خويلد تبعث ا
يا رسول اهللا أال : إىل عجوز مبكة ترقيه، فلما نزل عليه القرآن فأصابه من العني حتو مما كان يصيبه، فقالت له خدجية

  .فالأما اآلن : أبعث إىل تلك العجوز فترقيك؟ فقال
مت من نيب إال وقد رعى الغنم، : نا يونس عن هشام بن عروة أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال: نا أمحد
  .وأنا: وأنت يا رسول اهللا؟ قال: فقيل
تفاخر رعاء اإلبل ورعاء الغنم عند : عمرو عن أبيه عن عبيدة النصري قال ٣٨نا يونس عن يونس بن : نا أمحد

ما أنتم يا رعاء النقد، هل حتمون أو تصيدون، : عليه وسلم فأوطأهم رعاء اإلبل غلبة، فقالوا رسول اهللا صلى اهللا
بعث موسى عليه السالم وهو راعي غنم، وبعث داود وهو : ورسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم جالس، فتكلم فقال

  .عليه وسلم راعي غنم، وبعث أنا، وأنا راعي غنم أهلي بأجياد، فغلبهم رسول اهللا صلى اهللا
نا يونس عن عبيد بن عتيبة العيذي عن وهب بن كعب بن عبد اهللا بن سور األزدي عن سلمان الفارسي : نا أمحد

يا رسول اهللا إنه ليس من نيب إال وله وصي وسبطان، فمن وصيك : أنه سأل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فقال
يا ويله، يا ويله كلما لقيه : رجع شيئاً، فانصرف سلمان يقولوسبطاك؟ فسكت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم مل ي

مالك سلمان اخلري؟ فيقول سألت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم عن شيء، فلم يرد علي، : ناس من املسلمني قالوا
أدن يا سلمان، فجعل يدنو : فخفت أن يكون من غضب، فلما صلى رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم الظهر قال

سألتين عن شيء مل يأتين فيه أمر، وقد أتاين أن اهللا عز وجل قد : أعوذ باهللا من غضبه وغضب رسوله، فقال: ولويق
بعث أربعة آالف نيب، وكان أربعة آالف وصي ومثانية آالف سبط، فو الذي نفسي بيده ألنا خري النبيني، وإن 

  .وصيي خلري الوصيني، وسبطاي خري األسباط



مث بعث اهللا عز وجل حممداً : نا أمحدك نا يونس عن ابن اسحق قال: يتلوه يف الثالث إن شاء اهللا -آخر اجلزء الثاين 
  .صلى اهللا عليه وسلم رمحة للعاملني، وكافة للناس

واحلمد هللا حق محده وصلواته على حممد سيد املرسيلن وعلى أله الطيبني الظاهرين وسلم تسليماً كثرياً، وحسبنا اهللا 
  .ونعم الوكيل

قراءة عليه وأنا  -بسم اهللا الرمحن الرحيم توكلت على اهللا أخربنا الشيخ أبو احلسني أمحد بن حممد النقور البزاز 
قرئ على أيب احلسن رضوان بن أمحد وأنا أمسع : اخربنا أبو طاهر حممد بن عبد الرمحن املخلص قال: قال -أمسع 
مث بعث اهللا عز : نا يونس بن بكري عن حممد بن إسحق قال: ل قالنا أبو عمر أمحد بن عبد اجلبار العطاردي قا: قال

وجل حممداً صلى اهللا عليه وسلم رمحة للعاملني، وكافة للناس، وكان اهللا قد أخذله ميثاقاً على كل نيب بعثه قبله، 
وصدقهم، فأوا وباإلميان به، والتصديق له، والنصر له على من خالفه، وأخذ عليهم أن يؤدوا ذلك إىل من آمن هبم 

وإذ أخذ اهللا ميثاق : " من ذلك ما كان عليهم من احلق فيه، يقول اهللا تبارك وتعاىل حملمد صلى اهللا عليه وسلم
النبيني ملا آتيتكم من كتاب وحكمة مث جاءكم رسول مصدق ملا معكم لتؤمنن به ولتنصرنه قال أقررمت وأخذمت على 

لنبيني مجيعاً بالتصديق له والنصر له على من خالفه، فأدوا ذلك إىل من آمن إى آخر اآلية، فأخذ اهللا ميثاق ا" ذلكم 
هبم وصدقهم من أهل هذين الكتابني، فبعثه اهللا بعد بنيان الكعبة خبمس سنني، ورسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

  .يومئذ ابن أربعني سنة
بقول اهللا . ليه وسلم بالتنزيل يف شهر رمضانفابتدئ رسول اهللا صلى اهللا ع: نا يونس عن ابن اسحق قال: نا أمحد

إىل " إنا أنزلناه يف ليلة القدر : " إىل آخر اآلية، وقال اهللا تعاىل" شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن : " تبارك وتعاىل
تم آمنتم إن كن: " ، وقال" إنا أنزلناه يف ليلة مباركة إنا كنا منذرين . والكتاب املبني. حم: " آخر السورة، وقال

وذلك التقى رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم واملشركني " باهللا وما أنزلنا على عبدنا يوم الفرقان يوم التقى اجلمعان 
  .ببدر

حدثين أبو جعفر حممد بن علي احلسن أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم : نا يونس عن ابن اسحق قال: نا أمحد
  .اجلمعة لسبع عشرة من شهر رمضانالتقى هو واملشركون يوم بدر صبيحة 

كان يوم بدر يوم اجلمعة لسبع عشرة من شهر : نا يونس عن أسباط بن امساعيل بن عبد الرمحن قال: نا أمحد
  .رمضان
كان زيد بن ثابت يعظم : سألت عبد الرمحن بن قاسم عن ليلة القدر، فقال: نا يونس عن قرة بن خالد قال: نا أمحد

  .وقعة بدر هي: سابعة عشر ويقول
نا مكحول أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال : نا يونس عن بسر بن أيب حفص الكندي الدمشقي قال: نا أمحد
  .أال ال يغادرك صيام اإلثنني، وأوحى إىل يوم اإلثنني، وهاجرت يوم اإلثنني ، وأموت يوم اإلثنني: لبالل

كنت عند : اصم بن كليب عن أبيه عن عبد اهللا بن عباس قالنا حممد بن فضيل عن ع: نا أمحد بن عبد اجلبار قال
: أرأيتم قول رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يف ليلة القدر: عمر بن اخلطاب رمحه اهللا وعنده أصحابه، فسأهلم فقال

وقال  ليلة ثالث،: ليلة إحدى، وقال بعضهم: األواخر وتراً، أي ليلة تروهنا؟ فقال بعضهم ٤٦التمسوها يف العشر 
إنك أمرتين أال أتكلم : ليلة سبع، وأما ساكت، فقالك مالك ال تتكلم؟ فقلت: ليلة مخس، وقال بعضهم: بعضهم

سبع مسوات ومن " ما أرسلت إليك إال لتكلم، فقالك إين مسعت اهللا يذكر السبع فذكر : حىت يتكلموا، فقال
هذا، أخربتين ما أعلم، أرأيت ما ال : فقال عمر ، وخلق اإلنسان من سبع، ونبات األرض من سبع،" األرض مثلهن 



وزيتوناً . وعنباً وقضباً. فأنبتنا فيها حباً. شققنا األرض شقاً: " قال اهللا: قلت: أعلم قولك نبات األرض سبع؟ قال
ا األب ما أنبتت األرض مم: فاحلدائق غلباً احليطان من النخل والشجر، وفاكهة وأبا، قال" وحدائق غلباً . وخنالً

أعجزمت أن تقولوا كما قال هذا اإلالم الذي مل جتتمع : تأكل الدواب واألنعام وال يأكله الناس، فقال عمر ألصحابه
  .له شؤون رأسه، واهللا إين ألرى القول كما قال

تتام الوحي إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وهو مؤمن باهللا مصدق ملا : نا يونس عن ابن اسحق قال: نا أمحد
اءه، قد تقبله بقول وحتمل منه ما محله اهللا على رضا العباد وسخطهم، وللنبوة أثقاالً ومؤونة ال حيملها وال ج

يستطيعها إال أهل القوة والعزم من الرسل بعون اهللا وتوفيقه ملا يلقون من الناس، وما يرد عليهم مما جاء به من عند 
  .اهللا تعاىل
مسعت ابن منبه وهو يف مسجد مىن، : حدثين ربيعة بن أيب عبد الرمحن قال :نا يوسن عن ابن اسحق قال: نا أمحد

وهلا  -كان عبداً صاحلاً وكان يف خلقه ضيق، فلما محلت عليه أثقال النبوة : وذكر له يونس النيب عليه السالم فقال
  .أثقال، فلما محلت عليه تفسح الربع حتت احلمل الثقيل، فألقاها عنه وخرج هارباً

كانت خدجية أول من آمن باهللا ورسوله وصدق ما جاء به، فخفف اهللا بذلك : نا يونس عن ابن اسحق قال: دنا أمح
عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، ال يسمع شيئاً يكرهه من رد عليه وتكذيب له فيحزنه ذلك إال فرج اهللا عنه 

  .لناس، رمحها اهللاهبا، إذا رجع إليها تثبيته وختفف عنه، وتصدقه وهتون عليه أمر ا
أول ما ابتدئ به رسول اهللا صلى : حدثين الزهري عن عروة عن عائشة قالت: نا يونس عن ابن إسحق قال: نا أمحد

اهللا عليه وسلم من النبوة حني أراد اهللا كرامته ورمحة العباد به ال يرى شيئاً إال جاءت كفلق الصبح، ميكث على 
  .ه اخللوة، فلم يكن شيء أحب إليه من أن خيلو وحدهذلك ما شاء اهللا أن ميكث، وحبب إلي

نا يونس عن يونس بن عمرو عن أيب ميسرة عم ر بن شرحبيل أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال : نا أمحد
معاذ اهللا ما كان اهللا : وحدي أمسع نداء، وقد واهللا حشيت أن يكون هذا األمر، فقالت ٤٧إين إذا خلوت : خلدجية

وليس . ذلك فواهللا إنك لتؤدي األمانة، وتنصل الرحم وتصدق احلديث، فلما دخل أبو بكر رمحه اهللا ليفعل بك
يا عتيق إذهب مع حممد إىل ورقة، فلما دخل : رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، مث ذكرت خدجية حديثه له، فقالت

خدجية، : ومن أخربك؟ قال: ورقة، فقال انطق بنا إىل: فقال: رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أخذ أبو بكر بيده
يا حممد، يا حممد، فانطلق هارباً يف األرض، : إذا خلوت وحدي مسعت نداء خلفي: فانطلقا إليه فقصا عليه، فقال

بسم اهللا الرمحن : ال تفعل إذا أتاك فاثنت حىت تسمع ما يقول، مث ائتين فأخربين فلما خال ناداه يا حممد قل: فقال له
: ال إله إال اهللا، فأتى ورقة فذكر ذلك له، فقال له ورقة: قل" وال الضالني " احلمد هللا رب العاملني حىت بلغ . الرحيم

أبشر مث أبشر، فأنا أشهد أنك الذي بشر بك ابن مرمي، وأنك على مثل نا موسى موسى، وأنك نيب مرسل، وأنك 
؛ فلما تويف ورقة قال رسول اهللا صلى اهللا عليه ستؤمر باجلهاد بعد يومك هذا، ولئن أدركين ذلك ألجاهدن معك

  .يعين ورقة -لقد رأيت القس يف اجلنة عليه ثياب احلرير ألنه آمن يب وصدقين : وسلم
ساب أخ لورقة، فتناول الرجل ورقة فسبه، فبلغ ذلك رسول اهللا صلى : نا يونس عن هشام بن عروة عن أبيه قال

أين رأيت لورقة جنة أو جنتني، فنهى رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم عن ل علمت : اهللا عليه وسلم، فقال ألخيه
  .سبه

حدثين امساعيل بن أيب حكيم، موىل الزبري، انه حدث عن خدجية بنت خويلد : نا يونس عن ابن اسحق قال: نا أمحد
يا ابن عم هل تستطيع أن : أهنا قالت لرسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، فيما تثبتته به، فيما أكرمه اهللا به من نبوته



إذا جاءك فأخربين، فبينا رسول اهللا صلى اهللا عليه : نعم، فقالت: ختربين بصاحبك هذا الذي يأتيك إذا جاءك؟ قال
ي خدجية هذا جربيل قد جاءين، : وسلم عندها يوماً، إذ حاء جربيل، فرآه رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، فقال

: نعم، قالت: فاجلس إىل شقي األيسر فجلس، فقالت هل تراه اآلن؟ قال: ، قالتنعم: فقالت أتراه اآلن؟ قال
فتحول فاجلس يف حجري، : نعم، قالت: هل تراه اآلن؟ قال: فاجلس إىل شقي األمين، فتحول فجلس، فقالت

رسول نعم، فتحسرت فألقت مخارها و: هل تراه اآلن؟ قال: فتحول رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فجلس، فقالت
ما هذا الشيطان، إن هذا مللك : ال، قالت: هل تراه اآلن؟ قال: اهللا صلى اهللا عليه وسلم جالس يف حجرها، فقالت

  .يا بن عم فاثبت، وأبشر، مث آمنت به، وشهدت أن الذي جاء به احلق

فاطمة بنت  قد مسعت: عبد اهللا بن احلسن هذا احلديث، فقال ٤٨فحدثت : نا يونس عن ابن اسحق قال: نا أمحد
أدخلت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم بينها وبني : احلسني حتدث هبذا احلديث عن خدجية، إال أين مسعتها تقول

  .درعها، فذهب عند ذلك جربيل عليه السالم
: سئل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم مىت استنبئت؟ فقال: نا يونس عن زكريا بن أيب زائدة عن عامر الشعيب قال

  .خلق آدم ونفخ الروح فيه بني
نزل الوحي على رسول : نا يونس عن إبراهيم بن امساعيل بن جممع األنصاري عن رجل عن سعيد ابن املسيب قال

  .اهللا صلى اهللا عليه وسلم وهو ابن ثالث وأربعني، فأقام مبكة عشراً، وباملدينة عشراً
اهللا صلى اهللا عليه وسلم وهو ابن أربعني سنة،  ونزل الوحي على رسول: نا أمحدك نا يونس عن ابن اسحق قال

  .فأقام مبكة ثالث عشرة سنة، وباملدينة عشراً
  .وأمر رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم بالصرب هللا على رسالته وتبليغ ما أمر به: نا يونس عن ابن اسحق قال: نا أمحد

" فاصرب كما صرب أويل العزم من الرسل : " لعاليةنا يونس عن عيسى بن عبد اهللا التيمي عن الربيع بن أنس عن أيب ا
نوح، وهود، وإبراهيم، فأمر رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أن يصرب كما صرب هؤالء، وكانوا ثالثة ورسول اهللا : 

يا قوم أن كان كرب عليكم مقامي وتذكريي : " صلى اهللا عليه وسلم رابعهم، عليهم السالم ورمحة اهللا، قال نوح
إن نقول أال اعتراك بعض آهلتنا بسوء قال إين : " إىل آخرها، فأظهر هلم املفارقة، وقال هود حني قالوا" اهللا  بآيات

قد كانت لكم أسوة حسنة يف إبراهيم : " أشهد اهللا واشهدوا أين برئ مما تشركون فأظهر هلم املفارقة، وقال إبراهيم
فقام رسول اهللا " إين هنيت أن أعبد الذين تدعون من دون اهللا : " إىل آخر اآلية، فاظهر هلم املفارقة، وقال حممد" 

  .صلى اهللا عليه وسلم عند الكعبة، فقرأها على املشركني فأظهر هلم املفارقة
مث فتر الوحي عن النيب صلى اهللا عليه وسلم فترة مل ذلك حىت شق عليه : نا أمحد نا يونس عن ابن اسحق قال

لقد خشيت أن يكون صاحيب قد قالين وودعين، فجاء جربيل بسورة : ا أبلغ ذلك منهوأحزانه، مث قال يف نفسه مم
: يقول" والضحى والليل إذا سجى : " فقال" ما ودعك ربك وما قلى " والضحى، يقسم له به، وهو الذي أكرمه 

األوىل أي ما أبغضك منذ أحبك، ولآلخرة خري لك من : ما صرمك وتركك، وما قلى" ما ودعك ربك وما قلى " 
من " ولسوف يعطيك ربك فترضى " ما عندي من مرجعك إيل خري لك مما عجلت لك من الكرامة يف الدنيا، 

يعرفه ما " أمل جيدك يتيماً فآزى ووجدك ضاالً فهدى ووجدك عائالً فأغىن " الفتح يف الدنيا والثواب يف اآلخرة، 
فأما " وعيلته وضاللته، وستنقاذه من ذلك كله برمحته  ٤٩ ابتدأه به من كرامته يف عاجل أمره ومنه عليه يف يتمه

واما " ال تكون جباراً وال متكرباً وال فاحشاً فظاً على الضعفاء من عباد اهللا " اليتيم فال تقهر وأما السائل فال تنهر 
  .بنعمة ربك فحدث اذكرها وادع إليها، يذكره ما أنعم اهللا به عليه وعلى العباد ممن النبوة



ملا أبطأ على رسول اهللا حروف الوحي جزع من : نا يونس عن هشام بن عروة عن أبيه عن خدجية أهنا قالت: أمحدنا 
ما ودعك ربك " لقد قالك ربك مما يرى من جزعك، فأنزل اهللا : ذلك جزعاً شديداً، فقلت له مما رأيت من جزعه

  " .وما قلى 
ن ابن عباس ان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال جلربيل نا يونس عن عمر بن ذر عن أبيه عن سعيد بن جبري ع
ما كان : " إىل قوله" وما نتنزل إال بأمر ربك له ما بني أيدينا : " ما مينعك أن تزورنا أكثر مما تزورنا؟ فأنزل اهللا تعاىل

  " .ربك نسيا 
وسلم حني افترضت عليه الصالة،  مث إن جربيل أتى رسول اهللا صلى اهللا عليه: نا أمحد نا يونس عن ابن اسحق قال

فهمز له بعقبة يف ناحية الوادي فانفجرت منه عني ماء مزن، فوضأ وجهه ومضمض واستنشق ومسح برأسه وأذنيه 
ورجليه إىل الكعبني، ونضج فرجه، مث قام فصلى ركعتني، وسجد أربع سجدات على وجهه، مث رجع النيب صلى اهللا 

بت نفسه، وجاءه ما حيب من اهللا، فأخذ بيد خدجية حىت أتى هبا العني، فتوضأ كما عليه وسلم قد أقر اهللا عينه وطا
  .توضأ جربيل، مث ركع ركعتني وأربع سجدات هو وخدجية يصليان سراً

حدثين صاحل بن كيسان عن عروة بن الزبري عن عائشة أن الصالة أول ما : نا يونس عن ابن اسحق قال: نا أمحد
حدثتين : فحدثت ذلك عمر بن عبد العزيز، فقال لروة: قال. ت أربعاً، وأثبتت للمسافرافترضت ركعتني، مث أكمل

أن عائشة كانت تصلي يف السفر أربعاً، فجاء عروة فقلت يف نفسي ال يكون هذا يب، فسألته عن احلديث، فحدثه 
  .مث حول وركه ونزل عن سريره ودخل! ما أدري ما أحاديثكم هذه: فقال عمر

أول ما افترضت الصالة ركعتني فأثبت للمسافر : شام بن عروة عن أبيه عن عائشة أهنا قالتنا يونس عن ه
  .وأكملت للمقيم أربعاً

كان أول الصالة مثىن مثىن مثىن، مث صلى : مسعت ميمون بن مهران يقول: نا يونس عن سامل موىل أيب املهاجر قال
  .رت الركعتني للمسافر وهي متامرسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أربعاً فصارت سنة، وأق

  اسالم علي بن أيب طالب

إن علي بن أيب طالب جاء بعد ذلك بيومني فوجدمها  ٥٠مث : حدثي يونس عن ابن اسحق قال: حدثين: نا أمحد
دين اهللا الذي اصطفى لنفسه وبعث به : ما هذا يا حممد؟ فقال النيب صلى اهللا عليه وسلم: يصليان، فقال علي

هذا أمر مل أمسع به قبل اليوم فليت : وك إىل اهللا وحده، وإىل عبادته، وكفر بالالت والعزى، فقال له عليرسله، فأدع
يا : بقاض أمراً حىت أحدث أبا طالب، فكره رسول اهللا حروف أن يفشي عليه شره قبل أن يستعلن أمره، فقال له

يف قلب علي اآلسالم، فأصبح غادياً إىل رسول اهللا  علي إذا مل تسلم فاكتم، فمكث علي تلك الليلة، مث إن اهللا أوقع
تشهد أال : ما عرضت علي يا حممد؟ فقال له رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: صلى اهللا عليه وسلم حىت جاءه فقال

إله إال اهللا وحده ال شريك له، وتكفر بالالت والعزى، وتربأ من األنداد، ففعل علي وأسلم، ومكث علي يأتيه على 
  .ف من أيب طالب، وكتم علي إسالمه ومل يظهر بهخو

وأسلم زيد بن حارثة فمكث قريباً من شهر خيتلف علي إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، وكان مما أنعم اهللا به 
  .على علي أنه كان يف حجر رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قبل اإلسالم

أسلم عيب بن أيب : قال -أراه عن جماهد : قال -اهللا بن أيب جنيع  حدثين عبد: نا يونس عن ابن إسحق قال: نا أمحد



  .طالب وهو ابن عشر سنني
حدثين : قال -من اهل الكوفة  -حدثين حيىي بن أيب األشعث الكندي : نا يونس عن ابن اسحق قال: نا أمحد

أيام مىن، أيام احلجن وكان  كنت امرءاً تاجراً فقدمت: امساعيل بن اياس بن عفيف عن أبيه عن جده عفيف أنه قال
العباس بن عبد املطلب امرءاً تاجراً، فأتيته أبتاع منه وأبيعه؛ قال فبينا حنن إذ خرج رجل من خباء يصلي فقام جتاه 

يا عباس ما هذا الدين، إن هذا : الكعبة، مث خرجت امرأة، فقامت تصلي مع، وخرج إالم، فقام يصلي معه، فقلت
هذا حممد بن عبد اهللا يزعم أن اهللا أرسله وأن كنوز كسرى وقيصر ستفتح : فقال العباسالدين ما ندري ما هو؟ 

: عليه، وهذه امراته خدجية بنت خويلد آمنت به، وهذا اإلالم تنب عمه علي بن أيب طالب آمن به؛ قال العفيف
  .فلينتين آمنت يومئذ وكنت أكون ثانياً

: أول الرجال إسالماً علي بن أيب طالب مث الرهط الثالثة: يدة قالنا يونس عن يوسف بن صهيب عن عبد اهللا بن بر
  .أبو ذر، وبريدة، وابن عم أليب ذر

  اسالم أيب بكر الصديق

أحق ما تقول : مث إن أبا بكر لقي رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فقال: نا يونس عن ابن إسحق قال: نا أمحد قال
يا ابا : عقولنا وتكفريك آباءنا؟ فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلمقريش يا حممد من تركك آهلتنا، وتسفيهك 

اهللا باحلق، فو اهللا إنه للحق أدعوك، إىل اهللا يا أبا  ٥١بكر إين رسول اهللا ونبيه، بعثين ألبلغ رسالته وأدعوك إىل 
آن، فلم يفر، ومل ينكر، بكر، وحده ال شريك له، وال يبعد غريه، واملوالة على طاعته أهل طاعته، وقرأ عليه القر

  .فأسلم وكفر باألصنام، وخلع األنداد، وأقر حبق اإلسالم، ورجع أبو بكر وهو مؤمن مصدق
حدثين حممد بن عبد الرمحن بن عبد اهللا بن احلصني التميمي أن رسول اهللا : نا يونس عن ابن اسحق قال: نا أمحد

إال كانت له عنه كبوة وتردد ونظر إال أبا بكر ما عتم حني ما دعوت أحداً إىل اإلسالم : صلى اهللا عليه وسلم قال
  .ذكرته له، وما تردد فيه

فابتدأ أبو بكر أمره، وأظهر إسالمه، ودعا الناس، وأظهر علي وزيد بن حارثة : نا أمحد نا يونس عن ابن اسحق قال
  . إسالمهما فكرب ذلك على قريش

م خدجية بنت خويلد، زوجته، مث كان أول ذكر آمن به علي، وكان أول من اتبع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسل
  .وهو يومئذ ابن عشر سنني، مث زيد بن حارثة، مث أبو بكر الصديق رضي اهللا عنهم

فلما أسلم أبو بكر وأظهر إسالمه ودعا إىل اهللا ورسوله، وكان أبو بكر رجالً مآلفاً لقومه، حمبباً شهالً، وكان أنسب 
ريش مبا كان فيها من خري أو شر، وكان رجالً تاجراً، ذا خلق ومعروف، وكان رجال قومه قريش لقريش، وأعلم ق

بأتونه ويألفونه لغري واحد من األمر لعلمه وجتارته وحسن جمالسته، فجعل بدعو إىل اإلسالم من وثق به من قومه ممن 
بن عفان، وطلحة بن عبيد اهللا، وسعد بن يغشاه وجيلس إليهن فأسلم على يديه فيما بلغين الزبري بن العوام، وعثمان 

أيب وقاص، وعبد الرمحن بن عوف، ومعهم أبو بكر، فانطلقوا حىت أتوا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، فعرض 
عليهم اإلسالم، وقرأ عليهم القرآن، وأنبأهم حبق اإلسالم، ومبا وعدهم اهللا من كرامة فآمنوا، وأصبحوا مقرين حبق 

ؤالء النفر الثمانية الذين سبقوا إىل اإلسالم فصلوا وصدقوا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، اإلسالم، فكان ه
  .وآمنوا مبا جاء من عند اهللا تعاىل



  اسالم أيب ذر رضي اهللا عنه
انطلق أبو ذر وبريدة معهم ابن عم أليب ذر يطلبون : نا يونس عن يوسف بن صهيب عن عبد اهللا بن بريدة قال

ى اهللا عليه وسلمن وهو باجلبل مكتتم بطائفة من مكة، وأتوه وهو نائم يف اجلبل مسجاً بثوبه، خارجة رسول اهللا صل
إن كان نيب هبذه البالد فهو هذا : قدميه، وكان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم من أحسن الناس قدماً، فقال أبو ذر

أنائم الرجل، وكان رسول اهللا صلى : ، فقال أبو ذرالنائم، فمشوا حىت قاموا عليه، ومع أيب ذر عصاً يتوطأ عليها
أنائم الرجل فلم جيبه، مث أعاد عليه : اهللا عليه وسلم نائماً، فلم جيبه رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، مث نادى أبو ذر

اهللا  فاستيقظ رسول اهللا صلى ٥٢أنائم الرجل وغمز بعصاه يف باطن قدم رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم : أبو ذر
يا حممد أتيناك لنسمع ما تقول، وإىل ما تدعو، فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه : عليه وسلم فقعد، فقال له أبو ذر

ال إله إال اهللا وأين رسول اهللا، فآمن به أبو ذر وصاحباه وكان علي رضي اهللا عنه يف حاجة لرسول اهللا : أقول: وسلم
  .صلى اهللا عليه وسلم أرسله فيها

أنتم توفون بسبعني أمة، أنتم : س عن جعفر بن حيان عن احلسن أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قالنا يون
  .خريها وأكرمها على اهللا

: قلت لكعب احلرب: حدثين حممد بن ثابت بن شرحبيل عن أم الدرداء قالت: نا يونس عن ابن اسحق قال: نا أمحد
جنده حممد رسول اهللا، امسه املتوطل، ليس بفظ : م يف التوراة؟ قالكيف جتدون صفة رسول اهللا صلى اهللا عليه وسل

وال غيظ، وال سخاب يف األسواق، وأعطي املفاتيح ليبصر اهللا به أعيناً عوراً، ويسمع به آذناً وقرأ، ويقيم به ألسناً 
  .معوجة، حىت تشهد أال إله إال اهللا وحده ال شريك له، يعني املظلوم ومينعه

د الرمحن بن عبد اهللا عن عمرو بن مرة عن أيب عبيدة عن أيب موسى قال مسى لنا رسول اهللا صلى نا يونس عن عب
  .أنا حممد، وأمحد واملقضي، واحلاشر، ونيب التوبة وامللحمة: اهللا عليه وسلم نفسه أمساء منها ما حفظنا، قال

لرسول اهللا صلى اهللا عليه : النا يونس عن يونس بن عمرو عن العيزار بن حريث عن عائشة رضي اهللا عنها ق
  .وسلم مكتوب يف اإلجنيل، الفظ، وال غليظ، وال سخاب باالسواق وال جيزي بالسيئة مثلها، ولكن يعفو ويصفح

: قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: نا يونس عن عبد الرمحن بن عبد اهللا عن زيادة موىل مصعب عن احلسن قال
  .ون سبعني أمة، أنتم خريها وأكرمها على اهللامضت تسع وستون أمة وأهنتم توف

أخربين الزهري عن حممد بن جبري بن مطعم عن أبيه قال مسعت رسول اهللا : نا يونس عن ابن اسحق قال: نا أمحد
صلى اهللا عليه وسلم يقول يل مخسة أمساء، أنا حممد، وأمحد، وأنا املاحي الذي ميحو اهللا به الكفر، وأنا العاقب، وأنا 

  .اشر الذي حيشر الناس على قدميهاحل

  اسالم املهاجرين رضي اهللا عنهم

مث انطلق أبو عبيدة بن احلارث، وأبو سلمة بن عبد األسد، وعبد اهللا بن : نا يونس عن ابن اسحق قال: نا أمحد
أ عليهم األرقم املخزومي، وعثمان بن مظعون حىت أتوا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فعرض عليهم األسالم، وقر

  . القرآن، فأسلموا وشهدوا أنه على هدى ونور

سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل، أخو بين عدي بن كعب، وامرأته فاطمة بنت : مث أسلم ناس من قبائل العرب منهم
اخلطاب بن نفيل بن عبد العزى، أخت عمر بن اخلطاب، وأمساء بنت أيب بكر، وعائشة بنت أيب بكر وهي صغرية، 



ن مظعون، وعبد اهللا بن مظعون اجلمحيان، وخباب بن األرت حليف بين زهرة، وعمري بن أيب وقاص وقدامة ب
وعبد اهللا بن مسعود حليف بين زهرة، ومسعود بن القاري وسليط بن عمرو أخو بين عامر مب لؤي،  ٥٣الزهري 

س ابن حذافة السهمي، وعامر بن وعياش بن أيب ربيعة املخزومي وامرأته أمساء بنت سالمة بن خمرمة التميمي، وخني
ربيعة حليف بين عدي بن كعب، وعبد اهللا بن جحيش األسدي، وأبو أمحد بن جحش، وجعفر بن أيب طالب 

وامرأته أمساء بنت عميس، وحاطب بن احلارث اجلمحي وامرأته أمساء بنت يسار، ومعمر بن احلارث بن معمر 
بن أزهر بن عبد عوف الزهري وامرأته رملة بنت أيب عوف بن  اجلمحي، والسائب بن عثمان بن مظعون، واملطالب

صبري بن سعد بن سهم، والنحاس وامسه نعيم بن أسد أخو بين عدي بن كعب، وعامر بن فهرية موىل أيب بكر 
الصديق، وخالد بن سعيد بن العاصي وامرأته أمينة بنت خلف بن أسعد بن عامر بن بياضة من خزاعة، وحاطب بن 

بد مشس أخو بين عامر مب لؤي، وأبو حذيفة بن عقبة بن ربيعة، وواقد بن فائد بن عبد اهللا بن عزيز بن عمرو بن ع
ثعلبة التميمي حليف بين عدي بن كعب، وخالد بن البكري، وعامر بن البكري، وعاقل بن البكري، وإياس بن البكري 

وعمار بن ياسر حليف بين خمزوم، وصهيب  بن عبد اهللا بن ناشب من بين سعد بن ليث، حلفاء بين عدي بن كعب،
  .بن سنان حليف نيب متيم

مث دخل الناس يف اإلسالم أرساال من النساء والرجال حىت فشا ذكر اإلسالم وحتدث به، فلما أسلم هؤالء النفر 
 وفشا أمرهم مبكة أعظمت ذلك قريش، وغضبت له، وظهر فيهم لرسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم البغي واحلسد،

أبو جهل بن هشام، وأصحابه وأبو هلب، وعبيد : وشخص له منهم رجال فبادوه العداوة، وطلبوا له اخلصومة منهم
بن عبد يغوث، وعمرو بن الظالظلة، والوليد بن املغرية، والعاصي بن وائل، وأمية بن خلف، وأيب مب خلف، وهو 

س بن الفاكة بن املغرية، وأبو قيس بن األسلت الذي أصاب وجه رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم مبكة، وأبو قي
واحلضني أو احلضري بن احلارث بن سعيد بن احلجاج وهو زهري بن أيب أمية بن املغرية والسائب بن صيفي بن عائذ، 
واألسود بن عبد السد، والعاصي بن سعيد، وعتيبة بن ربيعة، وشيبة بن ربيعة، وأبو شفيان بن حرب، وأبو العاصي 

وعقبة بن أيب معيط، وأبو األصد اهلذيل، نطحته أروى فسقط فتقطع، واحلكم بن أيب العاصي، وعدي بن  بن هشام،
  .جرب الثقفي، وزمعة بن األسود

  .أبو هلب، وعقبة بن أيب معيط، واحلكم بن أيب العاصي، وعدي بن جرب الثقفي، ورجل آخر: وكان الذين يؤذونه

  "وأنذر عشريتك األقربني " قوله عز وجل 

وكان الذي تنتهي إليه عداوة رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، جيتمع إليه : نا يونس عن ابن إسحق قال: نا أمحد
  .فيها أبو جهل، حسداً وبغياً، ملا خص اهللا به رسوله صلى اهللا عليه وسلم من كرامته

دي الناس بامره، وأن يدعو إىل هللا مث إن اهللا تعاىل أمر رسوله صلى اهللا عليه وسلم أن يصدع مبا جاء به، وأن ينا
فاصدع : " تعاىل، وكان رمبا أخفى الشيء، واستسر به إىل أن أمر بإظهاره، فلبث سنني من مبعثه، مث قال اهللا تعاىل

وقل . واخفض جناحك ملن اتبعك من املؤمنني. وأنذر عشريتك األقربني: " وقال" . مبا تؤمر وأعرض عن املشركني 
  " . ملبني إين أنا النذير ا

حدثين من مسع عبد اهللا بن احلارث ابن نوفل واستكمين امسه عن ابن عباس : نا يونس عن ابن إسحق قال: نا أمحد
وأنذر : " ملا نزلت هذه اآلية على رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: عن علي بن أيب طالب رضي اهللا عنه قال



عرفت أين إن : قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم" منني واخفض جناحك ملت اتبعك من املؤ. عشريتك األقربني
يا حممد إنك إن مل تفعل ما أمرك ربك : بدأت هبا قومي رأيت منهم ما أكره، فصمت عليها، فجاءين جربيل فقال

 يا علي إن اهللا قد أمرين أن أنذر عشرييت: فدعاين رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فقال: تعاىل عذبك ربك، قال علي
يا حممد إن مل : األقربني، فعرفت أين إن بادأهتم بذلك رأيت منهم ما أكره، فصمت عن ذلك حىت جاءين جربيل فقال

تفعل ما أمرت به عذبك ربك، فاصنع لنا يا علي رجل شاة على صاع من طعام؛ وأعد لنا عسى لنب، مث امجع بنس 
أبو طالب، ومحزة، والعباس، : أم ينقصون؛ فيهم أعمامهعبد املطلب ففعلت، فاجتمعوا له وهم يومئذ أربعون رجالً 

وأبو هلب الكافر اخلبيث، فقدمت إليهم تلك اجلفنة فأخ منها رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم حذية فشقها بأسنانه، 
يا علي،  اسقهم: كلوا باسم اهللا، فأكل مثلها، مث قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: مث رمى هبا يف نواحيها، مث قال

فجئت بذلك القعب فشربوا حىت هنلوا مجيعاً، وأمي اهللا إن كان الرجل منهم ليشرب مثله، فلما أراد رسول اهللا صلى 
فتفرقوا ومل يكلمهم رسول ! هلد، ما سحركم صاحبكم: اهللا عليه وسلم أن يكلمهم بدوره أبو هلب إىل الكالم فقال

ال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يا علي عد لنا مبثل الذي كنت اهللا صلى اهللا عليه وسلم، فلما كان الغد ق
صنعت لنا باألمس من الطعام والشارب، فإن هذا الرجل قد بدرين إىل ما قد مسعت قبل أن أكلم القوم، ففعلت، مث 

بوا من مجعهم له، فصنع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم كما صنع باألمس، فأكلوا حىت هنوا عنه، مث سقيتهم فشر
ذلك القعب حىت هنلوا عنه، وامي اهللا إن الرجل منهم ليأكل مثلها، ويشرب مثله، مث قال رسول اهللا صلى اهللا عليه 

يا بين عبد املطلب، واهللا ما أعلم شاباً من العرب حاء قومه بأفضل مما جئتكم به قد جئتكم بأمر الدنيا  ٥٥: وسلم
  .واآلخرة

سأل احلارث بن هشام رسول اهللا صلى اهللا : يه عن عائشة رضي اهللا عنها قالتنا يونس عن هشام بن عروة عن أب
كل ذلك يأتيين امللك أحياناً يف : كيف ينزل عليك الوحي؟ فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: عليه وسلم فقال

جل فيكلمين فأعي مثل صلصة اجلرس، وهو أشقه علي، فيفصم عين قد وعيته، ويتمثل يل امللك أحياناً يف صورة ر
  .ما يقول

كان إذا نزل علي رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم : نا يونس عن عباد بن منصور عن عكرمة عن ابن عباس قال
  .الوحي ثقل عليه، وتربد له جلده، وأمسك الناس عن كالمه

وسلم قرأه على رجال كان إذا نزل القرآن على رسول اهللا صلى اهللا عليه : نا يونس عن عمر بن ذر عن جماهد قال
  .مث على النساء

يا بين عبد املطلب، يا فاطمة : نا يونس عن أيب معشر عن سعيد املقربي عن أيب هريرة أن رسول اهللا حروف قال
بنت حممد، يا صفية عمة رسول اهللا اشتروا أنفسكم من اهللا، ال أغين عنكم من اهللا شيئاً، سلوين من مايل ما شئتم، 

ت يوم القيامة املتقون، فإن تكونوا يوم القيامة مع قرابتكم فذاك وإياي ال يأتون الناس باألعمال واعلموا أن أول آ
،  -يا حممد، فأقول هكذا، فصرف وجهه : وتأتون بالدينا حتملوهنا على أعناقكم فأصد وجهي عنكم، فتقولون

  .وصرف وجهه إىل الشق اآلخر -فتقول يا حممد فأقول هكذا 

كان أصحاب رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم إذا صلوا ذهبوا إىل الشعاب، : س عن ابن اسحق قالنا يون: نا أمحد
واستخفوا بصالهتم عن قومهم، فبينا سعد بن أيب وقاص يف نفر من أصحاب رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يف 

ليهم ما يصنعون حىت شعب من شعاب مكة، إذ ظهر عليهم نفر من املشركني وهم يصلون، فناكروهم وعابوا ع
قاتلوهم، واقتتلوا، فضرب سعد بن أيب وقاص رجالً من املشركني بلحى بتغري فشجه، فكان أول دم اهريق يف 



اإلسالم، فلما رأت قريش رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ال يعتبهم من شيء أنكروه عليه من فراقهم وعيب 
دونه فلم يسلمه هلم، مشى رجال من أشرف قريش إىل أيب آهلتهم، ورأوا عمه أبا طالب قد حدب عليه، وقام 

عتبة بن ربيعة، وشيبة، وأبو سفيان، وأبو البحتري، واألسود بن املطلب، والوليد بن املغرية، وأبو : طالب فيهم
يا أبا طالب إن ابن أخيك قد شب : جهل، والعاصي بن وائل، ومنبه ونبيه ابنا احلجاج، أو من مشى فيهم، فقالوا

تنا، وعاب ديننا، وسفه أحالمنا، وضلل آباءنا، فإما أن تكفه عنا، وإما أن ختلى بيننا وبينه فنكفيكه وإنك على آهل
خالفه، فقال أبو طالب قوالً رفيقاً، ورد رداً مجيالً، فانصرفوا عنه، ومضى رسول اهللا صلى  ٥٦مثل ما حنن عليه من 

ويدعو إليه، مث إن قريشاً تآمروا بينهم على من فيها من املسلمني  اهللا عليه وسلم على ما هو عليه يظهر دين اهللا،
يعذبوهنم ويفتنوهنم عن دينهم، ومنع رسوله بعمه أيب طالب، وقد قال أبو طالب، حني رأى قريشاً تصنع يف بين 

معوا إليه هاشم وبين املطلب، دعاهم إىل ما هو عليه من منع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم والقيام دونه، فاجت
وقاموا معه وأجابوا إىل ما دعاهم إليه من دفع عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم إال ما كان من أيب هلب، وهو 

حيرض بين هاشم، وإمنا كانت بنو املطلب تدعى هلاشم إذا دعوا باحللف الذي كان بني بين هاشم وبني بين املطلب 
  :دون بين عبد مناف، فقال

  يا هاشم والقوم يف حمفل... تنة حىت مىت حنن على ف
  منا لدى اخلوف ويف معزل... يدعون باخليل على رقبة 

  سرعان يف سبسب جمفل... كالرحبة السوداء يعلو هبا 
  مثل القطا الشارب ملهمل... عليهم النزك على رعله 

  بكل مفضال على مسبل... يا قوم ذودوا عن مجاهريكم 
  لوغا يف عثري القسطلعند ا... وقد شهدت احلرب يف فتية 

فلما اجتمعت بنو هاشم وبنو املطلب معه ورأى أن قد امتنع هبم وأن قريشاً لن يعاوده معهم قال أبو طالب، وبادى 
  :قومه بالعداوة، ونصب هلم احلرب فقال

  ببيض تألأل كلمع الربوق... منعنا الرسول رسول املليك 
  قيقحذار البوادر كاخلنف... بضرب بزبر دون التهاب 
  محاية حام عليه شفيق... أذب وأمحي رسول املليك 

  دبيب البكار حذار الفنيق... وما أن أدب ألعدائه 
  كما زأر ليث بغيل مضيق... ولكن أزئر هلم سامياً 

فلما رأى أبو طالب من قومه ما سره من جدهم معه، وحدهبم عليه جعل ميدحهم ويذكر قدميهم، ويذكر فضل 
عليه وسلم فيهم، ومكانه منهم، ليشتد هلم رأيهم فيه، وليحدبوا معه على أمرهم، فقال أبو رسول اهللا صلى اهللا 

  :طالب
  ٥٧فعبد مناف سرها وصميمها ... إذا اجتمعت يوماً قريشاً لفخر 

  ففي هاشم أشرافها وقدميها... وإن حصلت أشراف عبد منافها 
  هاهو املصطفى من سرها وكرمي... وإن فخرت يوماً فإن حممداً 
  علينا فلم تظفر وطاشت حلومها... تداعت قريش غثها ومسينها 
  إذا ما ثنوا صعر اخلدود نقيمها... وكنا قدمياً الى نقر ظالمة 



  ونضرب على أحجارها من يرومها... وحنمي محاها كل يوم كريهة 
مه، ونصب لعداوة رسول مث أقبل أبو طالب على أيب هلب حني ظافر عليه قو: نا يونس عن ابن إسحق قال: نا أمحد

اهللا صلى اهللا عليه وسلم مع من نصب له، وكان أبو هلب للخزاعية، وكان أبو طالب وعبد اهللا أبو رسول اهللا 
والزبري لفاطمة بنت عمرو بن عائذ بن عمران بن خمزوم، فغمزه أبو طالب بأم له يقال هلت امساحيج، وأغلظ له يف 

  :القول
  عذري وما إن جئت من عذر... مستعرض األقوام خيربهم 

  لكرائم األكفاء والصهر... فاجعل فالنة وابنها عوضاً 
  هتوين مثل جنادل الصخر... وامسع نوادر من حديث صادق 

  محلت بنا للطيب والطهر... إنا بنو أم الزبري وفحلها 
  وأخاً على السراء والضر... فحرمت منا صاحباً ومؤازراً 

أمره من خالف قومه فيما أراد رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، واجتمعت قريش فلما مضى أبو طالب على : قال
  :على عدوانه وخالفه، قال أبو طالب يف ذلك

  سوى من وطئ التربا... ما إن جنينا من قريش عظيمة 
  ثناه ال لئيماً وال ذربا... أخاثقة للنائيات موراً كرمياً 
  تسعرا بيننا حرا فإياكما أن... فيا أخوينا عبد مشس ونوفال 

  ورهط أيب يكسوم إذ مأل والشعبا... وإن تصبحوا من بعدود ما كان يف حرب داحس 
  ألصبحتم ال متلكون لنا سربا... فواهللا لوال ال شيء غريه 

حدثين حممد بن أيب حممد عن سعيد بن جبري، أو عكرمة عن ابن عباس أن : نا أمحد نا يونس عن ابن اسحق قال
يا معشر إنه قد حضر : رية اجتمع إليه نفر من قريش وكان ذا سن فيهم، وقد حضر املوسم، فقالالوليد بن املغ

وقد مسعوا بأمر صاحبكم هذا، فاجتمعوا فيه رأياً واحداً، وال ختتلفوا  ٥٨املوسم، وإن وفود العرب ستقدم عليكم 
بل : فقل وأقم لنا رأياً نقوم به، فقال فأنت يا أبا عبد مشس: فيكذب بعضكم بعضاً، ويرد قول بعضكم بعضا، فقالوا

ما هو بكاهن، لقد رأيت الكهان فما هو بزمزمة الكاهن وسجعه : كاهن، فقال: نقول: أنتم؛ قولوا أمسع، فقالوا
ما هو مبجنون، لقد رأينا اجلنون وعرفناه، فما هو ختنقه، وال ختاجله، وال وسوسته، : مقول جمنون، فقال: فقالوا
شاعر، فقال ما هو بشاعر قد عرفنا الشعر بزجره وقريضه، ومقبوضه، ومبسوطه، فما هو بالشعر، : نقول: فقالوا
فما نقول يا أبا : ما هو ساحر، قد رأينا السحار وسحرهم، ما هو بنفثه وال عقده، قالوا: ساحر، قال: فنقول: قالوا

، فما أنتم بقائلني من هذا شيئاً إال عرف أنه واهللا إن لقوله حلالوة، إن أصله لغدق، وإن فرعه جلناً: عبد مشس؟ قال
فقولوا ساحر يفرق بني املرء وبني أبيه، وبني املرء وبني أخيه، وبني املرء : ساحر: باطل، وإن أقرب القول ألن تقولوا

حد وزوجته، وبني املرء وعشريته، فتفرقوا عنه بذلك، فجعلوا جيلسون يسألون الناس حني قدموا املوسم ال مير هبم أ
ذرين ومن خلقت : " إال حذروه إياه، وذكروا هلم أمره، فأنزل اهللا تعاىل يف الوليد بن املغرية، ويف ذلك من قوله

، وأنزل اهللا عز وجل يف النفر الذين كانوا معه يصنفون له القول يف رسول اهللا " سأصليه سقر : " إىل قوله" وحيداً 
فو ربك لنسئلنهم " أي أصنافاً " الذين جعلوا القرآن عضني : " هللا تعاىلصلى اهللا عليه وسلم وفيما جاء به من عند ا

أولئك النفر الذين يقولون ذلك لرسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ملن لقوا من الناس، وصدرت العرب من " أمجعني 
  .ذلك املوسم بأمر رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، وانتشر ذكره يف بالد العرب كلها



قالت قريش لرسول اهللا صلى اهللا : قال" وقالوا قلوبنا يف أكنة : " عن أيب معشر عن حممد بن قيس يف قولهنا يونس 
إن ما تقول حق، فو اهللا إن قلوبنا لفي أكنة منه ما نعقله، ويف آذاننا وقر فما نسمعه، ومن بيننا وبينك : عليه وسلم

  .حجاب فما ندري ما تقول

مث إن قريشاً حني عرفت أن أبا طالب أيب خذالن رسول اهللا صلى اهللا عليه : ق قالنا يونس عن ابن اسح: نا أمحد
وسلم، وإسالمه، وإمجاعه لفراقهم يف ذلك، وعدواهنم، مشوا إليه ومعهم عمارة بن الوليد بن املغرية، فقالوا له فيما 

ادة، فهو لك نصره وعقله، فاختذ ولداً يا أبا طالب قد جئناك بفىت قريش عمارة بن الوليد مجاال، وشباباً، وهن: بلغنا
الذي فارق دينك ودين آبائك، وفرق مجاعة قومه، وسفه  ٥٩ال تنازع فيه، وخل بيننا وبني ابن أخيك هذا 

: أحالمهم، فغنما رجل كرجل لنقتله، فإن ذلك أمجع للعشرية، وأفضل يف عواقب األمور مغبة، فقال هلم أبو طالب
ابنكم أغذوه لكم، وأعطيكم ابن أخي تقتلونه، هذا واهللا ال يكون أبداً، أفال تعلمون أن واهللا ما أنصفوين، تعطوين 

لقد أنصفك قومك يا أبا : الناقة إذا فقدت ولدها مل حتن إىل غريه، فقال له املطعم بن عدي بن نوفل بن عبد مناف
 ما أنصفتموين ولكنك قد أمجعت واهللا: طالب؛ وما أراك تريد أن تقبل ذلك منهم، فقال أبو طالب للمطعم بن عدي

على خذالين ومظاهرة القوم علي، فاصنع ما بدا لك، أو كما قال أبو طالب، فحقب األمر عند ذلك، ومجعت 
ويعم من خذله  -وإنه يعرض باملطعم  -للحرب، وتنادى القوم، وبادى بعضهم بعضا، فقال أبو طالب عند ذلك 

  .، ويذكر ما سألوه فيما طلبوا منه وما تباعد من أمرهممن بين عبد مناف، ومن عاداه من قبائل
  يرش على الساقني من بوله قطر... أال ليت حظي من حياطتكم بكر 

  إذا ما عال الفيفاء حتسبه وبر... من اخلور حبحاب كثري رغاؤه 
  إذا سئال قاال إىل غرينا األمر... أرى أخوينا من أبينا وأمنا 
  كما ترمجت من رأس ذي الفلق الصخر. ..بل هلما أمر ولكن ترمجان 

  وقد أصبحا منهم أكفهما صفر... مها أغمزا للقوم يف أخويهما 
  مها نبذانا مثل ما نبذ اجلمر... أخص خصوصاً عبد مشس ونوفال 

  جيادرنا ما دام من نسلنا شفر... فأقسمت ال ينفك منهم جماور 
  أن يرش له ذكرمن الناس إال ... مها أشركا يف اجملد من ال أخا له 

  إىل علجة زرقاء جاش هبا البحر... وليداً أبوه كان عبداً جلدنا 
  وكانوا لنا موىل إذا ابتغى النصر... وتيم وخمزوم وزهرة منهم 

  وكانوا كجفر شرها ضغطت جفر... وقد سفهت أحالمهم وعقوهلم 

  باب ما نال أصحاب رسول اهللا من البالء واجلهد

ما حنن يا أبا طالب، وإن كنت فينا ذا منزلة بسنك : يب طالب تارة أخرى فكلموه، وقالوامث إن قريشاً مشوا إىل أ
وشرفك وموضعك، بتاركي ابن أخيك على هذا حىت هنلكه أو يكف عنا ما قد أظهر بيننا من شتم آهلتنا، وسب 

نا التخلص من حربك ديننا، فإن شئت فامجع حلربنا، وإن شئت فدع، فقدر أعذرنا إليك، وطلب ٦٠آبائنا، وعيب 
  .وعداوتك فكل ما نظن أن ذلك خملصاً، فانظر يف أمرك، مث اقض إلينا قضاك

حدثين يعقوب بن عتبة بن املغرية بن األخنس أنه حدث أن قريشاً حني قالت : نا أمحد نا يونس عن ابن اسحق قال



: ا بن أخي إن قومك قد جاءوين فقالواي: أليب طالب هذه املقالة بعث إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فقال له
كذا وكذا، للذي قالوا له، وآذوين قبل، فأبق علي على نفسك، وال حتملين من األمر ما أطيق أنا وال أنت، واكفف 
عن قومك نا يكرهون من قولك هذا الذي فرق بيننا وبينهم، فظن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أنه قد لعمه فيه 

يا عم لو وضعت : ومسلمه؛ وضعف عن نصرته والقيام معه، فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم بداء، وأنه خاذله
الشمس يف مييين والقمر يف يساري ما تركت األمر حىت يظهره اهللا أو أهلك يف بلغ األمر برسول اهللا صلى اهللا عليه 

  . حببت، فو اهللا ال نسلمك بشيء أبداًامض على أمرك وافعل ما أ: أقبل يا ابن أخي، فأقبل عليه، فقال: وسلم 

نا يونس عن طلحة بن حيىي بن طلحة بن حيىي بن طلحة بن عبيد اهللا عن موسى بن طلحة قالك أخربين عقيل بن أيب 
إن ابن أخيك هذا قد آذانا يف نادينا ومسجدنا، فاهنه عنا، فقال يا : جاءت قريش إىل أيب طالب فقالوا: طالب قال

صلى اهللا عليه وسلم، فانطلقت إليه، فاستخرجته من خيس، يقول بيت صغري، فجاء  -يين مبحمد عقيل انطلق فائت
إن ابين : به يف الظهرية يف شدة احلر، فجعل يطلب الفئ ميشي فيه من شدة احلر الرحض، فلما أتاهم قال أبو طالب

رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم  عمك هؤالء قد زعموا أنك تؤذيهم يف ناديهم ومسجدهم، فانته عن أذاهم، فحلق
فما أنا بأقدر على أن أدع ذلك منكم على أن : نعم، قال: ببصره إىل السماء فقال أترون هذه الشمس؟ قالوا

  .واهللا ما كذبنا ابن أخي فارجعوا: تستشعلوا منها شعلة فقال أبو طالب
مجع لذلك من نصرة رسول اهللا صلى اهللا مث قال أبو طالب من شعر قاله حني أ: نا يونس عن ابن اسحق: نا أمحد

  :عليه وسلم، والدفاع عنه على ما كان من عداوة قومه وفراقهم له
  حىت أوسد يف التراب دفينا... واهللا لن يصلوا إليه جبمعهم 

  وابشر وقر بذاك منك عيوناً... إمضي ألمرك ما عليك غضاضة 
  أمينافلقد صدقت وكنت قدمياً ... ودعوتين وعلمت أنك ناصح 
  ٦١من خري أديان الرب دينا ... وعرضت ديناً قد عرفت بأنه 
  لوجدتين مسحاً لذاك مبينا... لوال املالمة أو حذاري سبة 

لقد سفه أحالمنا، وعاب ديننا، وسب آباءنا، فو اهللا ال نقر هبذا أبداً، وقام أبو طالب دون رسول : فلما قالت قريش
الناس إليه، فشمر يف شأنه، ونادى قومه، قال قصيدة تعوذ فيها منهم،  اهللا صلى اهللا عليه وسلم، وكان أحب

  :وبأدأهم يف آخرها، فقال
  وقد قطعوا كل العرى والوسائل... ملا رأيت القوم ال ود بينهم 

  وقد طاوعوا أمر العدو املزايل... وقد صارحونا بالعداوة واألذى 
  نا باألنامليعطون غيظاً خلف... وقد حالفوا قوماً علينا أظنة 

  وأبيض غضب من سيوف املقاول... صربت هلم نفسي بصفراء مسحة 
  وأمسكت من أثوابه بالوصائل... وأحضرت عند البيت رهطي وأسريت 

  لدى حيث يقضي حلفه كل نافل... عكوفاً معاً مستقبلني وتاره 
  مبفضى السيول بني ساف ونائل... وحيث ينيخ األشعريون ركاهبم 

فلما مضى رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم على الذي بعث به، وقامت بنو : نس عن ابن اسحق قالنا يو: نا أمحد
هاشم، وبنو املطلب دونه، وأبوا أن يسلموه، وهم من خالفه على مثل ما قومهم عليه، إال أهنم أنفوا أن يستذلوا، 

ب، وعرفت قريش أنه ال سبيل إىل حممد ويسلموا أخاهم ملن فارقه من قومه، فلما فعلت ذلك بنو هاشم، وبنو املطل



صلى اهللا عليه وسلم معهم، اجتمعوا على أن يكتبوا فيما بينهم على بين هاشم وبين املطلب أال يناكحوهم وال 
ينكحوا إليهم، وال يبايعوهنم وال يبتاعون منهم، فكتبوا صحيفة يف ذلك، وكتب يف الصحيفة عكرمة بن هاشم بن 

، وعلقوها بالكعبة، مث عدوا على من أسلم فأوثقوهم، وآذوهم، واشتد البالء عليهم، عبد مناف بن عبد الدار
قد نصرت الالت : وعظمت الفتنة فيهم وزلزلوا زلزاالً شديداً، فخرج أبو هلب عدو اهللا يظاهر عليهم قريش، وقال

  .إىل آخرها" تبت يدا أيب هلب : " والعزى يا معشر قريش، فأنزل اهللا عز وجل
  :صفية بنت عبد املطلب: وقالت: نا يونس عن اسحق قال: دنا أمح

  ففيم األمر فينا واإلمار... أال من مبلغ عين قريشاً 
  ومل توقد لنا بالغدو نار... لنا األمر املقدم قد علمتم 

  وأيسار إذا ابتغى اليسار... جمازيل العطا إذا وهبنا 
  وبعض األمر منقصة وعار... وكل مناقب اخلريات فينا 
  بايديها إذا سطع الغبار... فال والعاديات غداه مجع 
  يبني ربنا أين القرار... لنصطربن ألمر اهللا حىت 

  :وقال إبو طالب
  لؤياً وخصا من لؤي بين كعب... اال أبلغا عين على ذات نأيها 

  نبيا كموسى خط يف أول الكتب... أمل تعلموا أنا وجدنا حممداً 

  وال خري فيمن خصه اهللا باخلب. ..وأن عليه يف العباد حمبة 
  لكم كائن حنسا كراغية السقب... وأن الذي أضفتم يف كتابكم 

  ويصبح من مل جين ذنباً كذي الذنب... أفيقوا أفيقوا قبل أن حتفر الثرى 
  أياصرنا بعد املودة والقرب... وال تتبعوا أمر الغواة وتقطعوا 
  ذاقه حلب احلرب أمر على من... وتستجلبوا حرباً عوانا ورمبا 

  على احلال من عض الزمان وال كرب... ولسنا ورب البيت نسلم أمحدا 
  وأوصى بنيه بالطعان وبالضرب... أليس أبونا هاشم شد أزره 
  وال نتشكى ما ينوب من النكب... ولسنا منل احلرب حىت متلنا 
  إذا طار أرواح الكماة من الرعب... ولكننا أهل احلفاظ والنهى 

  :و طالبوقال أب
  حبق وما تغين رسالة مرسل... أال أبلغا عين لؤيا رسالة 

  وأخوتنا من عبد مشس ونوفل... بين عمنا االدنني تيما خنصهم 
  وأمر غوي من غواة وجهل... أظاهرمت قوماً علينا والية 
  أقرب نواصي هاشم بالتذلل... يقولون إن قد قتلنا حممداً 

  مبكة والركن العتيق املقبل... كذبتم ورب اهلدي تدمى حنورها 
  تفري كل عظم ومفصل... تناولونه أو تعطلون لقتله صوارم 

  مقابله يف يوم أغر حمجل... وتدعو بويل أنتم إن ظلمتم 
  ويأيت متاما أو بآخر معجل... فمهال وملا تنجح احلرب بكرها 



  جتلجل وتعرك من نشا بكلكل... وانا مىت ما منرها بسيوفنا 
  على ربوة من راس عنقاء عيكل... بطحني حممد ويعلو ربيع األ

  عرانني كعب آخر بعد أول... ويأوي إليها هاشم إن هامشاً 
  فروموا مبا مجعتم نقل يدبل... فإن كنتم ترجون قتل حممد 

  وذي ميمة هند املراكل هيكل... فإنا سنمنعه بكل طمرة 
  وغصب كما ماض الغمامة مفصل... وكل رديين طمى كعوبة 

  مغاوير باألبطال يف كل حمفل... ان شم من ذوابة هاشم بأمي
فلما مسعت قريش بذلك، ورأوا منه اجلد وأيسوا منه، فأبدوا لبين عبد املطلب : نا يونس عن ابن إسحق قال: نا أمحد

هم اجلفاء، فانطلق هبم أبو طالب فقاموا بني أستار الكعبة، فدعوا اهللا على ظلم قومهم هلم، ويف قطيعتهم أرحام
اللهم إن أيب قومنا إال النصر علينا، فعجل : واجتماعهم على حماربتهم، وبتأوهلم سفك دمائهم، فقال أبو طالب

: نصرنا، وحل بينهم وبني قتل إبن أخي، مث أقبل إىل مجع قريش وهم ينظرون إليه وإىل أصحابه، فقال أبو طالب
لتنتهن عن الذين تريدون، أو لينزلن اهللا بكم يف قطيعتنا  ندعو برب هذا البيت على القاطع املنتهك للمحارم، واهللا

بعض الذي تكرهون، فأجابوه إنكم يا بين عبد املطلب ال صلح بيننا وبينكم وال رحم إال على قتل هذا الصيب 
  .السفيه

ول اهللا مث عمد أبو طالب فأدخل الشعب إبن أخيه وبين أبيه ومن اتبعهم من بني مؤمن، دخل لنصرة اهللا، ونصره رس
صلى اهللا عليه وسلم، ومن بني مشرك حيمي، فدخلوا شعبهم، وهو شعب يف ناحية من مكة، فلما قدم عمرو وعبد 

اهللا بن أيب ربيعة إىل قريش وأخربوهم بالذي قال النجاشي حملمد صلى اهللا عليه وسلم وأصحابه، اشتد وجدهم، 
ضربوهم يف كل طريق وحصروهم يف شعبهم وقطعوا وآذوا النيب صلى اهللا عليه وسلم وأصحابه أذى شديداً و

عنهم املادة من األسواق، فلم يدعوا أحداً من الناس يدخل عليهم طعاماً وال شيئاً مما يرفق هبم، وكانوا خيرجون من 
الشعب إىل املوسم، وكانت قريش تبادرهم إىل األسواق فيشتروهنا ويغلوهنا عليهم، ونادى منادي الوليد بن املغرية 

  .أميا رجل وجدمتوه عند طعام يشتريه فزيدوا عليه:  قريشيف
عتل بعد ذلك زنيم : نزلت يف الوليد بن املغرية: نا يونس عن عيسى بن عبد اهللا التميمي عن الربيع بن أنس قال

  .فاحش مع ذلك لئيم: قال

فزيدوا عليه، وحولوا بينهم فمن رأيتموه عند طعام يشتريه : نا يونس عن إبن إسحق يف حديثه عن الوليد: نا أمحد
وبينه ومن مل يكن عنده نقد فليشتر وعلي النقد، ففعلوا ذلك ثالث سنني حىت بلغ القوم اجلهد الشديد، وحىت 

مسعوا أصوات صبياهنم يتضاغون من وراء الشعب، وكان املشركون يكرهون ما فيه بنو هاشم من البالء، حىت كره 
روا لكراهيتهم لصحيفتهم القاطعة الظاملة الذي تعاهدوا فيها على حممد صلى عامة قريش ما أصاب بين هاشم، وأظه

اهللا عليه وسلم ورهطه، وحىت أراد رجال منهم أن يربءوا منها، وكان أبو طالب خياف أن يغتالوا رسول اهللا صلى 
بعثه أبو طالب عن اهللا عليه وسلم ليالً أو سراً، فكان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم إذ أخذ مضجعه أو رقد 

فراشه وجعله بينه وبني بنيه خشية أن يقتلوه، وتصبح قريش فيسمعوا من الليل أصوات صبيان بين هاشم الذين يف 
: يف الشعب يتضاغون من اجلوع، فإذا أصبحوا جلسوا عند الكعبة فيسأل بعضهم بعضاً، فيقول الرجل لصاحبه

كن اخوانكم هؤالء الذين يف الشعب بات صبياهنم يتضاغون من ل: خبري، فيقول: كيف بات أهلك البارحة؟ فيقول
اجلوع حىت أصبحوا، فمنهم من يعجبه ما يلقى حممد صلى اهللا عليه وسلم ورهطه، ومنهم من يكره ذلك، فقال أبو 



طالب، وهو يذكر ما طلبوا من حممد صلى اهللا عليه وسلم، وما حشدوهم يف كل موسم مينعوهنم أن يبتاعوا بعض 
  :يصلحهم، وكر يف الشعرما 

  طواين وأخرى النجم مل يتقحم... أال من هلم آخر الليل معتم 
  وسائر أخرى ساهر مل ينوم... طواين وقد نامت عيون كثرية 

  بسوء ومن ال يتقي الظلم يظلم... ألحالم أقوام أرادوا حممداً 
  يهم على قائل من رأيهم غري حمكم... سعوا سفها واقتادوهم سوء رأ 

  وإن حشدوا يف كل نفر وموسم... ا أمور مل ينالوا نظامها رج
  ومل ختتضب مسر العوايل من الدم... يرجون أن نسخا بقتل حممد 
  ضراب وطعن بالوشيخ املقوم... يرجون منا خطة دون نيلها 
  مجاجم تلقى باحلطيم وزمزم... كذبتم وبيت اهللا ال تقتلونه 
  ونغشاً حمرماً بعد حمرمحليلها ... وتقطع أرحام وتنسى حليلة 

  يذبون عن أحساهبم كل جمرم... وينهص قوم يف الدروع إليكم 
فأقامت قريش على ذلك من أمرهم يف بين هاشم وبين املطلب سنتني أو ثالثاً، : نا يونس عن إبن إسحق: نا أمحد

م من قريش، فبلغين أن حكيم حىت جهد القوم جهداً شديداً ال يصل إليهم شيء إال سراً، أو مستخفاً ممن أراد صلته
بن حزام خرج يوماً ومعه انسان حيمل طعاماً إىل عمته خدجية ابنة خويلد، وهي حتت رسول اهللا صلى اهللا عليه 

تذهب بالطعام إىل بين هاشم واهللا ال تربح أنت وطعامك حىت : وسلم، ومعه يف الشعب، إذ لقيه أبو جهل فقال
متنعه أن يرسل إىل عمته بطعام كان هلا : تري بن هاشم بن احلارث بن أسدأفضحك عند قريش، فقال له أبو البخ

عنده، فأىب أبو جهل أن يدعه، فقام إليه أبو البختري بساق بعري فشجه ووطئه وطئاً شديداً، ومحزة بن عبد املطلب 
م، فقال أبو قريباً يرى ذلك وهم يكرهون أن يبلغ ذلك رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وأصحابه فيشمتوا هب

  :البختري بن هاشم يف ذلك
  كذلك اجلهل يكونذما... ذق يا أبا جهل لقيت غماً 
  كذلك اللوم يعود ذما... سوف ترى عودي إن أملا 

  ومننع األبلج أن يطما... تعلم أنا نفرج املهما 

يت كتبوا فيها تظاهرهم مث إن اهللا عز وجل برمحته أرسل على صحيفة قريش ال: نا يونس عن ابن اسحق قال: نا أمحد
على بين هاشم، األرضه، فلم تدع فيها اسم هو هللا عز وجل إال أكلته، وبقي فيها الظلم والقطيعة والبهتان، فأخرب 

يا ابن أخي من حدثك هذا، : اهللا عز وجل بذلك رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، فأخرب أبا طالب، فقال أبو طالب
ج أنت إىل أحد، ولست يف نفسي من أهل الكذب، فقال له رسول اهللا صلى اهللا وليس يدخل إلينا أحد وال ختر

إن ربك حلق، وأنا أشهد أنك صادق، فجمع أبو طالب رهطه ومل خيربهم : عليه وسلم أخربين ريب هذا، فقال له عمه
حتالوا للصحيفة اخلبث مبا أخربه به رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم كراهية أن يفشوا ذلك اخلرب فيبلغ املشركني، في

واملكر، فانطلق أبو طالب برهطه حىت دخلوا املسجد، واملشركون من قريش يف ظل الكعبة، فلما أبصروه تباشروا 
به، وظنوا أن احلصر والبالء محلهم على أن يدفعوا إليهم رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فيقتلوه، فلما انتهى إليهم 

قد آن لك أن تطيب نفسك عن قتل رجل يف قتله صالحكم ومجاعتكم، ويف : الواأبو طالب ورهطه رحبوا هبم وق
قد جئتكم يف أمر لعله يكون فيه صالح ومجاعة فاقبلوا ذلك منا، هلموا : فقال أبو طالب! حياته فرقتكم وفسادكم



اهللا عليه وسلم صحيفتكم اليت فيها تظاهركم علينا، فجاءوا هبا، وال يشكون إال أهنم سيدفعون رسول اهللا صلى 
صحيفتكم بيين وبينكم، وإن ابن أخي قد خربين ومل : إليهم إذا نشروها، فلما جاءوا بصحيفتهم قال أبو طالب

يكذبين أن اهللا عز وجل قد بعث على صحيفتكم األرضة، فلم تدع اهللا فيها إمساً إال أكلته وبقي فيها الظلم 
أدفعه إليكم تقتلونه، وإن كان صادقاً فهل ذلك ناهيكم عن  والقطيعة والبهتان، فإن كان كاذبا فلكم علي أن

تظاهركم علينا؟ فأخذ عليهم املواثيق، وأخذوا عليه، فلما نشروها فإذا هي كما قال رسول اهللا صلى اهللا عليه 
ان؟ أينا أوىل بالسحر والقطيعة والبهت: وسلم، وكانوا هم بالغدر أوىل منهم، واستبشر أبو طالب وأصحابه، وقالوا

حنن براء من : فقال املطعم بن عدي بن نوفل بن عبد مناف، وهشام بن عمرو، أخو عامر بن لؤي بن حارثة، فقالوا
هذه الصحيفة القاطعة العادية الظاملة، ولن منالئ أحداً يف فساد أنفسنا وأشرافنا، وتتابع على ذلك ناس من أشراف 

شديد، فقال أبو طالب يف ذلك من أمر حممد صلى اهللا عليه قريش، فخرج أقوام من شعبهم وقد أصاهبم اجلهد ال
  :وسلم وما أرادوا من قتله
  ودمع كسح السقاء السرب... تطاول ليلي هبم وصب 
  وهل يرجع احللم بعد اللعب... للعب قصي بأحالمها 
  كنفي الطهاة لطاف احلطب... ونفي قصي بين هاشم 
  النسبخلوف احلديث ضعيف ... وقول ألمحد أنت امرء 

  حبق ومل يأهتم بالكذب... وإن كان أمحد قد جاءهم 
  بين هاشم وبين املطلب... على أن أخوتنا وازروا 

  أمر علينا كعقد الكرب... مها أخوان كعظم اليمني 
  قد مضى من شؤون العرب... فيا لقصي أمل ختربوا مبا 

  بعد األنوف بعجب الذنب... فال متسكن بأيديكم 
  بأمر مزاح وحلم عزب...  عالم عالم تالفيتم

  على األصرات وقرب النسب... ورمتم بأمحد ما رمتم 
  لكعبة مكة ذات احلجب... فأىن وما حج من راكب 

  طبات الرماح وحد القضب... تنالون أمحداً وتصطلوا 
  صدور العوايل وحبل عصب... وتغترفوا بني أبياتكم 

  اللببقصري احلزام طويل ... تراهن من بني صايف السبيب 
  طواها املقانع بعد احللب... وجرداء كالطري مسحوجة 
  هم األجنبون مع املنتجب... عليها صناديد من هاشم 

  :وقال أبو طالب يف شأن الصحيفة حني رأى قومه ال يتناهون وقد رأوا فيها العلم من العلم ما رأوا
  وشعب العصا من قومك املتشعب... أال من هلم آخر الليل منصب 

  مىت ما تزامحها الصحيفة حترب... أبينا من لؤي بن غالب وحرب 
  الذؤابة ذنباً وليس مبذنب... إذا ما مشري قام فيها خبطة 

  ومل يستطع أن يا رب الشعب يأرب... وما ذنب من يدعو إىل الرب والتقى 
  وما عامل أمراً كمن مل جيرب... وقد جربوا فيما غب أمرهم 



  مىت ما خيرب غائب القوم يعجب...  وقد كان يف أمر الصحيفة عربة
  وما نقموا من باطل احلق معرب... حمى اهللا منها كفرهم وعقوقهم 
  ومن خيتلق ما ليس باحلق يكذب... فأصبح ما قالوا من األمر باطالً 
  على سخط من قومنا غري معتب... وأمسى ابن عبد اهللا فينا مصدقاً 

  ة منا وال متغربلذي عرب... فال حتسبوا يا مسلمني حممداً 
  مركبها يف الناس خري مركب... ستمنعه منا يد هامشية 

فلما باداهم أبو طالب بالعداوة، وباداهم باحلرب، عدت قريش على من أسلم منهم فأوثقوه وآذوه واشتد البالء 
سلمة بن  وعدت بنو مجح على عثمان بن مظعون، وفر أبو. عليهم، وعظمت الفتنة فيهم، وزلزلوا زلزاالً شديداً

عبد األسد بن هالل بن عبد اهللا بن عمر بن خمزوم إىل أيب طالب ليمنعه، وكان خاله فجاءت بنو خمزوم ليأخذوه، 
أمنع ابن اخيت مما أمنع ابن : فقال أبو طالب! يا أبا طالب منعتنا ابن أخيك، أمتنع منا ابن أخينا؟: فمنعهم، فقالوا

صدق أبو طالب ال يسلمه إليكم، فطمع فيه أبو :  -خري قط، ليس يومئذ ومل يتكلم بكالم  -أخي، فقال أبو هلب 
  :طالب حني مسع منه ما مسع، ورجا نصره والقيام معه، فقال شعراً استجلبه بذلك

  لفي روضة من أن يسام املظاملا... وإن امرءاً أبو عتيبة عمه 
  أبا معتب ثبت سوادك قائماً... أقول له وأين مين نصيحيت 

  تسب هبا ملا هبطت املوامسا... لن الدهر ما عشت خطة وال تقب
  أخا احلرب يعطي الضيم إال مساملا... وحارب فإن احلرب نصف ولن ترى 

  فإنك لن تلحق على العجز الزما... وويل سبيل العجز غريك منهم 
 هاشم، وبين مث إنه قلم يف نقض الصحيفة اليت تكاتبت قريش على بين: نا يونس عن ابن اسحق قال: نا أمحد

املطلب، نفر من قريش، ومل يبل أحد فيها بالء أحسن بالء من هشام بن عمرو بن ربيعة بن احلارث بن حبيب بن 
جرمية بن نصر بن مالك بن حسل بن عامر بن لؤي، وذلك أنه كان ابن نضلة بن هاشم بن عبد مناف ألمه، وكان 

، وكان ذا شرف يف قومه، وكان فيما بلغين يأيت بين املغرية عمرو ونضلة أخوين ألم، وكان هشام لبين هاشم واصالً
وبين هاشم وبين املطلب يف الشعب ليالً، قد أوقر محالً طعاماً، حىت إذا أقبله يف الشعب حل حطامه من رأسه مث 

  .ضرب جنبه، فدخل الشعب عليهم، ويأيت به قد أوقره براً أو بزا فيفعل به مثل ذلك

بن أيب أمية بن املغرية بن عبد اهللا بن عمر بن خمزوم، وكانت أمه عاتكة بنت عبد املطلب، فقال مث إنه مشى إىل زهري 
قد رضيت أن تأكل الطعام وتلبس الثياب وتنكح النساء، واخوانك حيث قد علمت ال يباعون وال يباع : لزهري

باهللا لو كانوا أخوال أيب احلكم بن  منهم، وال ينكحون وال ينكح إليهم، وال يأمنون وال يؤمن عليهم، أما إي أحلف
: فقال: قال! وحيك فما أصنع أنا رجل واحد؟: هشام مث دعوته إىل مثل ما دعاك إليه منهم ما أجابك إليه أبداً، قال

وذهب إىل املطعم بن عدي بن : أبغنا ثالثا؛ قال: أنا أقوم معك فقال له زهري: ومن هو؟ قال: قد وجدت ثانياً، قال
د مناف فقال له يا مطعم قد رضيت أن هتلك بطن من بين عبد مناف وأنت شاهد على ذلك موافق نوفل بن عب

! وحيك فما أصنع إمنا أنا رجل واحد؟: عليه، أما واهللا لئن أمكنتموهم من هذه لتجدهنم إليها سراعاً منكم، فقال
زهري بن أيب : ومن هو؟ قال: قد فعلت، قال: فابغنا ثالثاً، قال: فمن هو؟ قال أنا، قال: قد وجدت ثانياً، قال: فقال

هل من : فذهب إىل أيب البختري بن هشام فذكر قرابتهم وحقهم، فقال: فابغنا رابعاً يتكلم معنا، قال: أمية، قال
ابغنا خامساً، فذهب إىل زمعة بن األسود : نعم، املطعم بن عدي، وزهري بن أيب أميه، فقال: أحد يعني على هذا؟ قال



هل معك على هذا األمر الذي تدعوين إليه من : ب بن أسد فكلمه، وذكر له قرابتهم وحقهم، فقال له زمعةبن املطل
نعم مث مسى له القوم، فتواعد عند خطم اجلحون ليالً بأعلى مكة، فاجتمعوا هناك وأمجعوا أمرهم، : أحد؟ فقال

  .ؤ فأكون أولكمأنا أبد: وتعاهدوا على القيام يف الصحيفة حىت ينقضوها، فقال زهري
يا : فلما أصبحوا غدوا على أنديتهم، وغدا زهري بن أيب أمية يف حلة له فطاف بالبيت سبعاً، مث أقبل على الناس فقال

أهل مكة أنأكل الطعام ونشرب الشراب، ونلبس الثياب، وبنو هاشم بنوا املطلب هلكى ال يباعون وال يباع منهم، 
ال أذوق طعاماً وال شراباً حىت تشق هذه الصحيفة الظاملة القاطعة، فقال أبو  وال ينكحون وال ينكح إليهم، واهللا

بل أنت واهللا : ال تشق هذه الصحيفه، فقال زمعة ابن األسود -وهو يف ناحية املسجد  -كذبت واهللا . جهل
ها وال نعرفه، صدق زمعة بن األسود، ال نرضى مبا كتب في: أكذب، ما رضينا كتاهبا حني كتبت، فقال أبو البختري

فقال املطعم بن عدي صدقتما وكذب من قال غري ذلك، نربأ إىل اهللا عز وجل منها ومما كتب فيها، وقال هشام بن 
وأبو  -يعين بغري هذا املكان  -هذا أمر قضي بليل تشور فيه : عمرو مثل ما قالوا يف نقضها وردها، فقال أبو جهل

القوم، مث إن املطعم بن عدي قام إىل الصحيفة فشقها فوجد األرضة قد  طالب جالس يف ناحية املسجد يرى ما يصنع
أكلها إال بسمك اللهم وكان الذي كتب الصحيفة منصور بن عكرمة ابن هشام بن عبد مناف بن عبد الدار 

  .فشلت يده فيما يزعمون، واهللا أعلم
  :لنفر يف نقضها ميدحهمفلما مزقت وبطل ما فيها قال أبو طالب يف ذلك مما كان يف أمر أولئك ا

  على نأيهم واهللا بالناس أرود... أال هل أتى األعداء رأفة ربنا 
  وأن كل ما مل يرضه اهللا مفسد... فيخربهم أن الصحيفة مزقت 
  ومل يلف سحر آخر الدهر يصعد... تداعى هلا إفك وسحر جممع 

  فطائرها يف وسطها يتردد... تداعى هلا من ليس فيها بقربة 
  ليقطع فيها ساعد ومقلد... حقاً وقعة صيلمية أمل تك 

  فرائصهم من خشية املوت ترعد... ويظعن أهل ماكثون فيهربوا 

وقد كان عمارة بن الوليد بن املغرية، وعمرو بن العاص بعد مبعث رسول اهللا : نا يونس عن ابن اسحق قال: نا أمحد
خرجا تاجرين إىل أرض احلبشة، وكانت لقريش ملجأ صلى اهللا عليه وسلم، ومشي قريش بعمارة إىل أيب طالب قد 

ووجهاً، ومها على شركهما، وكالمها كان شاعراً غازياً فاتكا، وكان عمارة رجالً مجيالً وسيماً، يفنت النساء، 
صاحب حمادثة، فركب البحر، ومع عمرو بن العاص إمرأته حىت إذا سارا يف البحر ليالياً أصابا من مخر معهما، فلما 

قبلي ابن عمك، فقبلته، فألقاها عمارة بن الوليد : شى عمارة بن الوليد قال المرأة عمرو قبليين، فقال عمروانت
فجعل يريدها عن نفسها، فامتنعت منه مث إن عمراً قعد على منجاف السفينة يبول فدفعه عمارة يف البحر، فلما وقع 

اهللا لو عرفت يا عمرو أنك تسبح ما طرحتك، ولكن أما و: فيه سبح حىت أخذ مبنجاف السفينة، فقال له عمارة
كنت أظنك ال حتسن السباحة، فلما قال ذلك عمارة لعمرو ضغن عليه عمرو يف نفسه، وعرف أنه قد أراد قتله 

ومضيا يف وجههما حىت قدما أرض احلبشة كتب عمرو إىل أبيه العاصي بن وائل أن اخلعين وتربأ من جريريت إىل بين 
ع بين خمزوم، وخشي على أبيه أن يتبع جبريرته، فلما قدم الكتاب على العاصي مشى إىل رجال من بين املغرية ومجي

إن هذين الرجلني قد خرجا حيث قد علمتم، وكالمها فاتك صاحب شر، غري : خمزوم، ورجال من بين املغرية فقال
رته فقد خلعته، فقالت له عند ذلك بنو وال أدري ما يكون، إين أتربأ إليكم من عمرو وجري: مأمونني على أنفسهما

وأنت ختاف عمراً على عمارة وحنن قد خلعنا عمارة وتربأنا إليك من جريرته، فخل : املغرية ورجال من بين خمزوم



  .قد فعلت، فخلعومها وتربأ كل واحد من صاحبهم، ومما جر عليهم: بني الرجلني، فقال
نجاشي، وكان رجالً مجيالً وسيماً، فأدخلته فاختلف إليها، وجعل إذا فلما اطمأنا مل يلبث عمارة أن دب إلمرأة ال

ما أصدقك إنك قدرت على هذا، شأن : رجع من مدخله ذلك حيدث عمراً مبا كان من أمره، فجعل عمرو يقول
فلما أكثر عليه عمارة، وكان عمرو قد صدقه وعرف أنه قد دخل عليها، ورأى من هيئته وما ! املرأة رفع من هذا

يصنع به والذهاب إذا أمسى وبيتوتته عنه حىت يأيت من السحر ما عرف به يف ذلك، وكانا يف منزل واحد، ولكنه 
إن : كان يريد أن يأتيه بشيء ال يستطيع دفعه إن هو رفع شأنه إىل النجاشي، فقال له يف بعض ما يذكر له من أمرها

ن دهن النجاشي الذي ال يدهن به غريه، فإين أعرفه، كنت صادقاً أنك بلغت منها ما تقول، فقل هلا فلتدهنك م
فجاءه يف بعض ما يدخل عليها، فدهنته وأعطته منه شيئاً : أفعل، قال: وائتين منه بشيء حىت أصدقك مبا تقول، قال

يف قارورة، فلما مشه عمرو عرفه، وقال له عند ذلك أشهد أنك قد صدقت، ولقد أصبت شيئاً ما أصاب أحد من 
له، امرأة امللك، ما مسعنا مثل هذا، وكانوا أهل جاهلية، وكان ذلك يف أنفسهم فصالً ملن أصابه وقدر العرب مث

أيها امللك معي سفيه من سفهاء قريش، : عليه، مث إنه سكت عنه حىت إذا اطمأن دخل عمرو على النجاشي فقال
ذلك حىت استثبت أنه قد دخل على وقد خشيت أن يعزى عندك أمره، وقد أردت أن أرفع إليك شأنه ومل أعلمك 

صدقت هذا دهين الذي ال : بعض نسائك فأكثر، وهذا دهنك قد أعطته وادهن به، فلما شم النجاشي الدهن، قال
يكون إال عند نسائي، مث دعي بعمارة بن الوليد، ودعا بالسواحر فجردنه من ثيابه مث أمرهن فنفخن يف احليله، مث 

لوحش، فلم يزل بأرض احلبشة حىت كانت خالفة عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه، خلى سبيله فخرج هارباً يف ا
فخرج إليه رجال من بين املغرية منهم عبد اهللا بن أيب ربيعة بن املغرية، وكان اسم عبد اهللا قبل أن يسلم جبري، فلما 

رده مع الوحش، فذكروا أنه أسلم مساه رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم عبد اهللا، فرصده بأرض احلبشة مباء كان ي
أقبل يف محر من محر الوحش يرد معها، فلما وجد ريح األنس هرب حىت أجهد العطش، فورد فشرب حىت إذا امتأل 

أي جبري أرسلين فإين أموت إن : فسبقت إليه فالتزمته، فجعل يقول: خرجوا يف طلبه، قال عبد اهللا بن أيب ربيعة
مات يف يدي مكانه، فواريته مث انصرفنا، وكان شعره فيما يزعمون قد غطى كل فضبطته ف: أمسكتين، قال عبد اهللا

  :شيء منه، فقال عمرو، وهو يذكر ما صنع به وما أراد من امرأته
  ملثلك أن يدعا ابن عم لكائن ما... تعلم عمار أن من شر شيمة 

  فلست ترأى البن عمك حمرما... أإن كنت ذا بردين أحوى مرحال 
  ومل ينه قلباً غاوياً حيث ميما... يترك طعاماً حيبه  إذا املرء مل

  إذا ذكرت أمثاله متأل الفما... قضى وطراً منها يسرياً فأصبحت 
  وعيشاً إذا القيت من قد تلوها... أصبت من األمر الدقيق جليله 

  وعاجل أمر اجملد ال يتندما... أال فارفع عن مطامع خشية 
  ذي كرم إال بأن يتكرماب... فليس الفىت ولو منت عروقه 

  اسالم محزة بن عبد املطلب

فحدثين رجل من أسلم، وكان واعية أن أبا جهل اعترض رسول اهللا صلى : نا يونس عن ابن اسحق قال: نا أمحد
اهللا عليه وسلم عند الصفا، فآذاه وشتمه ونال منه ما يكره من العيب لدينه، والتضعيف له، فلم يكلمه رسول اهللا 



عليه وسلم، وموالة لعبد اهللا بن جدعان التيمي يف مسكن هلا فوق الصفا تسمع ذلك، مث انصرف عنه صلى اهللا 
فعمد إىل نادي لقريش عند الكعبة، فجلس معهم، ومل يلبث محزة بن عبد املطلب أن أقبل متوشحاً قوسه، راجعاً من 

دث معهم، وكان أعز قريش وأشدها قنص له، وكان إذا فعل ذلك ال مير على نادي من قريش إال وقف وسلم وحت
شكيمة، وكان يومئذ مشركاً على دين قومه، فلما مر باملوالة وقد قام رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فرجع إىل 

، أبا عمارة لو رأيت ما لقي ابن أخيك من أيب احلكم آنقاً قبيل، وجده ها هنا فآذاه وشتمه وبلغ منه :بيته، فقالت له
صرف عنه ومل يكلمه حممد، فاحتمل محزة الغضب ملا أراد اهللا عز وجل به من كرامته، فخرج سريعاً ما يكره، مث ان

ال يقف على أحد كما كان يصنع يريد الطواف بالبيت، معدا أليب جهل أن يقع به، فلما دخل املسجد نظر اليه 
شجه هبا شجة منكرة، وقامت رجال  جالساً يف القوم، فأقبل حنوه حىت قام من رأسه، رفع القوس وضربه هبا ضربه

وما : فقال محزة! ما تراك يا محزة إال قد صبأت؟: من قريش من بين خمزوم إىل محزة لينصروا أبا جهل منه، فقالوا
مينعين منه وقد استبان يل منه ذلك، وأنا أشهد أنه رسول اهللا، وأن الذي يقول حق، فو اهللا ال أنزع فامنعوين إن 

دعوا أبا عمارة فإين واهللا لقد سببت ابن أخيه سباً قبيحاً ءومت محزة على إسالمه : ل أبو جهلكنتم صادقني، فقا
وعلى ما بايع عليه رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم من قوله، فلما أسلم محزة عرفت قريش أن رسول اهللا صلى اهللا 

لون منه، فقال يف ذلك شعراً ضرب أبا عليه وسلم قد عز وامتنع وأن محزه سيمنعه، فكفوا عن بعض ما كانوا ينا
  :جهل وأسلم

  من أمرك الظامل إذ مشيت... ذق يا أبا جهل مبا عسيت 
  تؤذي رسول اهللا إذ هنيت... ستسعط الرغم مبا أتيت 

  لو كنت ترجو اهللا ما شقيت... عن أمرك الظامل إذ عتيت 
  وال هويت بعدما هويت... وال تركت احلق إذ دعيت 

  ما كنت حباً بعدما غدرت... قد غويت  تؤذي رسول اهللا
  فقد شفيت النفس وأشفيت... فحىت تذوق اخلزي قد لقيت 

مث رجع محزة إىل بيته فأتاه الشيطان فقال أنت سيد قريش اتبعت هذا : نا يونس عن ابن اسحق قال: نا أمحد
ما صنعت اللهم، إن كان : لالصابئ، وتركت دين آبائك، للموت كان خري لك مما صنعت فأقبل على محزة بثه فقا

رشداً فاجعل تصديقه يف قليب، وإال فاجعل يل مما وقعت فيه خمرجاً، فبات بليلة مل يبت مبثلها من وسوسة الشيطان 
يا ابن أخي إين قد وقعت يف أمر ال أعرف : وتزيينه حىت أصبح، فغدا على رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فقال

ما ال أدري ما هو أرشداً هو أم غي شديدة؟ فحدثين حديثاً فقد اشتهيت يا بن أخي أن  املخرج منه وإقامة مثلى على
فألقى اهللا عز وجل يف نفسه : حتدثين، فأقبل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فذكره ووعظه وخوفه وبشره، قال

العارف، فأظهر يا بن أخي اإلميان مبا قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، فقال أشهد أنك صادق، شهادة الصدق 
  .دينك، فو اهللا ما أحب أن يل ما أظلته السماء وأين على ديين االول فكان محزة ممن أعز اهللا به الدين

  :وقال محزة بن عبد املطلب: نا يونس عن ابن اسحق قال: نا أمحد
  إىل االسالم والدين احلنيف... محدت اهللا حني هدى فؤادي 

  خبري بالعبادة هبم لطيف  ...لدين جاء من رب عزيز 

  حتدر دمع ذي اللب احلصيف... إذا تليت رسائله علينا 
  بآيات مبينات احلروف... رسائل جاء أمحد من هداها 



  فال تغشوه بالقول العنيف... وأمحد مصطفى فينا مطاع 
  وملا نقضي فيهم بالسيوف... فال واهللا نسلمه لقوم 

   كاملورد العكوفعليها الطري... ونترك منهم قتلى بقاع 
  به فجزى القبائل من ثقيف... وقد خربت ما صنعت ثقيف 

  وال أسقاهم صوب اخلريف... إله الناس شر جزاء قوم 
: نا يونس عن ابن إسحق قال: ما جاء يف هجرة اصحاب رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم إىل ارض احلبشة نا أمحد

لم، فلما رأى رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أصحابه وما يصيبهم ومنع اهللا بأيب طالب رسوله صلى اهللا عليه وس
من البالء والشدة، وأن اهللا تعاىل قد أعفاه من ذلك، وأنه ال يقدر على أن مينعهم من قومهم، وأنه ليس يف قومهم 

لم الناس ببالده إن هبا ملكاً ال يظ: من مينعهم كما منعه عمه أبو طالب، أمرهم باهلجرة إىل أرض احلبشة، وقال هلم
يف أرض صدق فتحرزوا عنده يأتيكم اهللا عز وجل بفرح منه، وجيعل يل ولكم خمرجاً، فهاجر رجال من أصحابه إىل 

  .أرض احلبشة خمافة الفتنة، وفروا إىل اهللا عز وجل بدينهم، واستخفى آخرون بإسالمهم
وعد اهللا الذين آمنوا : " لعالية يف قوله عز وجلنا يونس عن عيسى بن عبد اهللا التميمي عن الربيع بن أنس عن أيب ا

اآلية، فمكث رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم مبكة عشر سنني بعدما أوحي " منكم وعملوا الصاحلات ليستخلفنهم 
إليه خائفاً هو وأصحابه يدعون اهللا عز وجل سراً وعالنية، مث أمروا باهلجرة إىل املدينة، وكانوا هبا خائفني ميسون 

يا رسول اهللا أما يأيت علينا يوم : يصبحون يف السالح، فقال رجل من أصحاب رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلمو
لن تعربوا إال يسرياً حىت جيلس الرجل منكم يف املأل : نأمن فيه ونضع السالح؟ فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم

إىل آخر اآلية، " وعد اهللا الذين آمنوا وعملوا الصاحلات  : "العظيم ليس فيه حديد، فأنزل اهللا عز وجل هذه اآلية
: قال" فمن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون : " لقول الرجل ولقول رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، وقوله

من كفر باهللا، وكانوا كذلك حىت قبض اهللا عز وجل رسوله صلى اهللا عليه : ومن كفر هبذه النعمة، ليس يقول
مث كانوا كذلك يف إمرة أيب بكر، وعمر، وعثمان مث غريوا فغري ما هبم، كفروا هبذه النعمة فأدخل اهللا عز وسلم، 

  .وجل عليهم اخلوف الذي كان قد وضعه عنهم
: كان أصحاب رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم على ثالث فرق: نا يونس عن هشام بن سعيد عن زيد بن أسلم قال

مبكة، فرقة كانوا يؤذون مبكة عشر سنني فيعفون عن املشركني، وفرقة كانوا إذا أوذوا  فرقة باملدينة، وفرقتني
وهو الشرك والفواحش وهو " الذين جيتنبون كبائر االمث : " انتصروا منهم، فأنزل اهللا عز وجل عليهم مجيعاً، فقال

والذين استجابوا لرهبم وأقاموا " الزنا وإذا ما غضبوا هم يغفرون هؤالء الذين كانوا ال ينتصرون من املشركني 
الذين كانوا باملدينة مل يكن عليهم أمري، كان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم مبكة " لصالة وأمرهم شورى بينهم 

وجزاء سيئة " هؤالء الذين انتصروا " والذين إذا أصاهبم البغي هم ينتصرون " وهم باملدينة، يتشاورون يف أمرهم 
" يف األرض بغري احلق : " الذين عفوا، وملن انتصر بعد ظلمه، إىل قوله" فا وأصلح فأجره على اهللا سيئة مثلها فمن ع

  " .هلم عذاب أليم " املشركني الذين كانوا يظلمون الناس املسلمني 
وكان ممن هاجر من مكة إىل أرض : نا يونس عن ابن إسحق قال: تسمية من هاجر إىل أرض احلبشة من مكة نا أمحد

عثمان بن عفان معه إمرأته رقية ابنة : بشة، قبل هجرة جعفر وأصحابه من بين أمية بن عبد مشس بن عبد منافاحل
رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، وأبو حذيفة بن عتبة بن عبد مشس معه ملرأته سهلة ابنة سهيل بن عمرو بن عبد 

  .يب حذيفةمشس بن عبد ود بن نصر بن مالك بن حسل، ولدت هناك حممد بن أ



  .عبد اهللا بن جحش بن رئاب: ومن حلفائهم
  .عتبة بن غزوان بن جابر، حليف هلم من قيس عيالن: ومن بين نوفل بن عبد مناف

  .الزبري بن العوام بن خويلد بن أسد: ومن بين اسد بن عبد العزي بن قصي
  .عبد الدار مصعب بن عمري بن عامر بن هاشم بن عبد مناف بن: ومن بين عبد الدار بن قصي

  .طليب بن عمري بن وهب بن أيب كثري بن عبد ابن قصي: ومن بين عبد بن قصي
عبد الرمحن بن عوف بن عبد عوف بن عبد بن احلارث بن زهرة، وعبد اهللا بن مسعود، : ومن بين زهرة بن كالب

  .حليف هلم، واملقداد، حليف هلم
سد معه امرأته أم سلمة بنت أيب أمية، وسلمة بن هشام بن أبو سلمة بن عبد األ: ومن بين خمزوم بن يقظة بن مرة

املغرية، حبس مبكة فلم يقدم إال بعد بدر، وأحد، واخلندق، وعياش بن أيب ربيعة بن املغرية هاجر معه إىل املدينة 
أبو جهل بن هشام واحلارث بن هشام فرجعا به إىل مكة فحبساه هبا حىت مضى بدر وأحد : وحلق به أخوه ألمه

  .اخلندقو
عمار بن ياسر يشك فيه أكان خرج إىل احلبشة أم ال، ومعتب بن عوف بن عامر بن خزاعه من بين : ومن حلفائهم

  .عدي بن كعب بن لؤي بن عامر بن ربيعة، حليفاً هلم، مع امرأته ليلى ابنة أيب حثمة بن غامن
افة بن مجح، وابنه السائب، عثمان بن مظعون بن حبيب بن وهب بن حذ: ومن بين مجح بن عمرو بن هصيص

  .وقدامة بن مظعون
  .خنيس بن حذافة بن قيس بن عدي، وهشام بن العاصي بن وائل: ومن بين سهم بن عمرو بن هصيص بن كعب

حاطب بن عمرو بن عبد مشس، وهو أول من هاجر، فيما يقال، وسليط بن عمرو بن عبد : ومن بين عامر بن لؤي
علقمة، ولدت له، مث سليط بن سليط، والسكران بن عمرو بن عبد مشس، معه مشس، معه امرأته أم يقظة بنت 

امرأته سودة بنت زمعة بن قيس، مات مبكة قبل هجرة رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم إىل املدينة، فخلف رسول 
  .اهللا صلى اهللا عليه وسلم على امرأته سودة ابنة زمعة

  .سعيد بن خولة: ومن حلفائهم
أبو عبيدة بن اجلراح، وسهيل بن بيضاء، وعمرو بن أيب شريح بن ربيعة، : ث بن فهر بن مالكومن بين احلار

  .وعمرو بن احلارث بن زهري بن أيب شداد
فأقاموا حىت بلغهم أن أهل مكة قد أسلموا وسجدوا، وذلك أن سورة النجم : نا يونس عن ابن اسحق قال: نا أمحد

لم، فقرأها رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، فأنصت هلا كل مسلم أنزلت على رسول اهللا صلى اهللا عليه وس
فأصاخوا له واملؤمنون يتصدقون وارتد ناس حني مسعوا " أفرأيتم الالت والعزى : " ومشرك، حىت انتهى إىل قوله

هبا واهللا لنعبدهن ليقربونا إىل اهللا زلفا، وعلم الشيطان بتيك اآليتني كل مشرك وذلت : سجع الشيطان، فقال
ألسنتهم، وكرب ذلك على رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم حىت أتاه جربيل عليه السالم، فشكا إليه هاتني اآليتني وما 

لقد تلوت على الناس ما مل آتك به عن اهللا عز وجل، : لقي من الناس فيهما، فتربأ جربيل عليه السالم منهما وقال
: "  عليه وسلم حزناً شديداً، وخاف، فأنزل اهللا عز وجل تعزية لهوقلت ما مل يقل لك، فحزن رسول اهللا صلى اهللا

  " .عليم حكيم " إىل قوله " وما أرسلنا من قبلك من رسول وال نيب إال إذا متىن ألقى الشيطان يف أمنيته 
اهللا فلما بلغ من باحلبشة من املسلمني سجود أهل مكة مع رسول اهللا صلى : نا يونس عن ابن اسحق قال: نا أمحد

عليه وسلم أقبلوا، أو من شاء اهللا عز وجل منهم، وهم يرون أهنم قد تابعوا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فلما 



دنوا من مكة بلغهم األمر فثقل عليهم أن يرجعوا إىل أرض احلبشة، وختوفوا أن يدخلوا مكة بغري جوار، فمكثوا 
كة، وقدم عثمان بن مظعون جبوار من الوليد بن املغرية، على ذلك حىت دخل كل رجل منهم جبوار من بعض أهل م

  .وأبو سلمة بن عبد األسد جبوار من أيب طالب، وكان خاله، وأم أيب سلمة برة بنت عبد املطلب

فحدثين صاحل عن إبراهيم بن : نا عن حممد بن اسحق قال: فأما عثمان بن مظعون فكان من خربه أن يونس بن بكري
ملا رأى عثمان ما يلقى رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وأصحابه من األذى، : عمن حدثه قالعبد الرمحن بن عوف 

واهللا إن غدوي ورواحي آمنا جبوار رجل من أهل الشرك، : وهو يغدو ويروح بأمان الوليد بن املغرية قال عثمان
كثري يف نفسي، فمشى إىل الوليد  وأصحايب وأهل بييت يلقون من البالء واألذى يف اهللا عز وجل ما ال يصيبين لنقص

يا أبا عبد مشس وفت ذمتك، قد كنت يف جوارك، وقد أحببت أن أخرج منه إىل : بن املغرية وهو يف املسجد، فقال
فلعلك يا لنب أخي أوذيت، أو انتهكت؟ : رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، ويل به وبأصحابه أسوة، قال الوليد

فانطلق إىل املسجد، فاردد علي جواري : اهللا تعاىل وال أريد أن أستجري بغريه، قال ال ولكين أرضي جبوار : فقال
هذا عثمان بن مظعون قد جاء : فخرجا حىت أتيا املسجد فقال الوليد: انطلق قال: عالنية كما أجرتك عالنية، فقال
أستجري بغري اهللا، وقد رددت  صدق، وقد وجدته وفياً كرمي اجلوار، وقد أحببت أال: لريد علي جواري، فقال عثمان

عليه جواره، مث انصرف عثمان بن مظعون ولبيد بن ربيعة ابن جعفر بن كالب القيسي يف جملس قريش، فجلس 
  :صدقت، فقال لبيد: أال كل شيء ما خال اهللا باطل فقال عثمان: معهم عثمان، فقال لبيد وهو ينشدهم

  وكل نعيم ال حمالة زائل
أعد علينا، فأعاد لبيد، وعادله عثمان بتصديقه مرة وتكذيبه : لتفت إليه القوم وقالوا للبيدكذبت، فا: فقال عثمان

واهللا يا معشر قريش ما كانت جمالسكم : كذبت، يعين نعيم اجلنة ال يزول، فقال لبيد: مرة، وإمنا يعين عثمان إذ قال
واهللا يا عثمان لقد كنت يف ذمة منيعة، : هفقام سفيه منهم إىل عثمان ولطم عينه فاخضرت، فقال له من حول! هكذا

جوار اهللا آمن وأعز، وعيين الصحيحة فقرية إىل ما لقيت أختها ويل : فقال عثمان! وكانت عينك غنية عما لقيت
ال إرب يل : هل لك يف جواري؟ قال عثمان: برسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أسوة، ومبن معه أسوة، فقال الوليد

  :جوار اهللا، مث قال عثمان يف ذلك يف جوار أحد إال
  تقول ولكين بأمحد واثق... ال إرب يل يا ابن املغرية يف الذي 

  له كل من يبغي التالوة وامق... رسول عظيم الشان يتلو كتابه 
  قال قوالً فالذي قال صادق... حمب عليه كل يوم طالوة وإن 

  رقإذ جربيل بالوحي طا... فيا رب إين مؤمن حملمد وجربيل 
  كل قلب حني يذكر خافق... وما نزل الرمحن من كل آية هلا 

  إذا صد عن آيات ذي العرش وامق... من اخلوف مما ينذر اهللا خلقه 
  وباخلري مغبون وبالشر سابق... ترى الناس ضالالً وقد ضل سعيه 

  اسالم عمر بن اخلطاب

ب بعد خروج من خرج من أصحاب رسول نا يونس عن حممد بن اسحق قال كان اسالم عمر بن اخلطا: نا أمحد
  .اهللا صلى اهللا عليه وسلم إىل أرض احلبشة



نا يونس عن ابن اسحق قال حدثين عبد الرمحن بن احلارث عن عبد العزيز بن عبد اهللا عن عبد اهللا بن : نا أمحد
ما هتيأنا للخروج إىل كان عمر بن اخلطاب من أشد الناس علينا يف اسالمنا، فل: عامر بن ربيعة عن أمه ليلى قالت

آذيتمونا : اين يا أم عبد اهللا؟ فقلت له: أرض احلبشه، جاءين عمر بن اخلطاب وأنا على بعريي نريد ان نتوجه، فقال
صحبكم اهللا، فذهب، مث جاءين زوجي : يف ديننا فنذهب إىل أرض اهللا عز وجل حيث ال نؤذى يف عبادة اهللا، فقال

واهللا ال يسلم حىت يسلم : نعم، فقال: أترجني يسلم؟ فقلت: أيت من رقة عمر فقالعامر ابن ربيعة، فأخربته مبا ر
  . محار اخلطاب

يف طلب رسول  -وهو يومئذ مشرك  -مث إن قريشاً بعثت عمر بن اخلطاب : نا يونس عن ابن اسحق قال: نا أمحد
صفا، ولقيه النحام وهو نعيم بن عبد اهللا صلى اهللا عليه وسلم، ورسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يف دار يف أصل ال

: يا عمر اين تراك تعمد؟ فقال: بن اسد، اخو بين عدي بن كعب، قد اسلم قبل ذلك، وعمر متقلد سيفه، فقال
واهللا لبئست املمشى : اعمد إىل حممد هذا الذي سفه احالم قريش، وسفه آهلتها، وخالف مجاعتها، فقال له النحام

واردت هلكة بين عدي بن كعب، او تراك تنفلت من بين هاشم، وبين زهرة وقد مشيت يا عمر، ولقد فرطت، 
إين ألظنك قد صبأت، ولو اعلم : فتحاورا حىت ارتفعت أصواهتما، فقال له عمر! قتلت حممداً صلى اهللا عليه وسلم؟

وا وتركوك وما فإين اخربك، إن اهلك واهل ختنك قد أسلم: ذلك لبدأت بك، فلما رأى النحام انه غري منته قال
خنتك وابن عمك واختك، فانطلق عمر : فأيهم؟ قال: انت عليه من ضاللتك، فلما مسع عمر تلك املقالة يقوهلا قال

  .حىت اتى اخته
: وكان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم إذا اتته الطائفة من اصحابه من ذوي احلاجة نظر إىل اوىل السعة فيقول

ق ذلك ابن عم عمر وختنه زوج اخته سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل فدفع إليه عندك فالن فليكن إليك، فواف
" رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم خباب بن األرت، موىل ثابت بن ام امنار حليف بين زهرة، وقد انزل اهللا عز وجل 

سلم دعا ليلة اخلميس وكان رسول اهللا صلى اهللا عليه و" طه ما انزلنا عليك القرآن لتشقى إال تذكرة ملن خيشى 
نرجو ان تكون : اللهم اعز االسالم بعمر بن اخلطاب او بأيب احلكم بن هشام، فقال ابن عم عمرو واخته: فقال

  .دعوة رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم لعمر، فكانت

خت عمر يدرس فأقبل عمر حىت انتهى إىل باب اخته ليغري عليها ما بلغه من اسالمهما، فإذا خباب بن اآلرت عند ا
عليها طه، ويدرس عليها إذا الشمس كورت، وكان املشركون يدعون الدراسة اهلينمة، فدخل عمر فلما ابصرته 

ما هذه اهلينمة يف : اخته عرفت الشر يف وجهه فخبأت الصحيفة، وراغ خباب فدخل البيت، فقال عمر ألخته
اال خيرج حىت تبني شأهنا، فقال له زوجها سعيد بن زيد ما عدا حديثاً نتحدث به بيننا، فعذهلا وحلف : بيتك؟ قالت

إنك ال تستطيع ان جتمع الناس على هواك يا عمر وإن كان احلق سواه، فبطش به عمر فوطئه : بن عمرو بن نفيل
هل : وطئاً شديداً وهو غضبان، فقامت إليه اخته حتجره عن زوجها فنفحها عمر بيده فشجها، فلما رأت الدم قالت

ا عمر، أرأيت كل شيء بلغك عين مما يذكر من تركي آهلتك وكفري بالالت والعزى فهو حق، اشهد اال تسمع ي
إله إال اهللا وحده ال شريك له وان حممداً عبده ورسوله، فائتمر امرك، واقض ما انت قاض، فلما رأى ذلك عمر 

 ال احموها حىت اردها إليك، وال أرأيت ما كنت تدرسني اعطيك موثقاً من اهللا: سقط يف يديه، فقال عمر ألخته
اريبك فيها، فلما رأت ذلك اخته، ورأت حرصه على الكتاب رجت ان تكون دعوة رسول اهللا صلى اهللا عليه 

إنك جنس وال ميسه إال املطهرون، ولست آمنك على ذلك، فاغتسل غسلك من اجلنابة، واعطين : وسلم له، فقالت



فدفعت إليه الصحيفة، وكان عمر يقرأ الكتاب، فقرأ طه حىت إذا بلغ إن موثقاً تطمئن إليه نفسي ففعل عمر، 
الساعة آتية أكاد أخفيها لتجزى كل نفس مبا تسعى إىل قوله فتردى وقرأ إذا الشمس كورت حىت بلغ علمت نفس 

ال شريك تشهد أال إله إال اهللا وحده : كيف االسالم؟ قاال: ما أحضرت فأسلم عند ذلك عمر، فقال ألخته، وختنه
له وأن حممداً عبده ورسوله، وختلع اآلنداد، وتكفر بالالت والعزى، ففعل ذلك عمر، وخرج خباب، وكان يف 

أبشر يا عمر بكرامة اهللا فإن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قد دعا لك أن يعز : البيت داخالً، فكرب خباب وقال
: فيه رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فقال له خباب بن األرت فدلوين على املنزل الذي: اهللا االسالم بك، قال عمر

أنا أخربك، فأخربه أنه يف الدار اليت يف أصل الصفا، فأقبل عمر، وهو حريص على أن يلقى رسول اهللا صلى اهللا عليه 
مر إىل الدار وسلم، وقد بلغ رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أن عمر يطلبه ليقتله ومل يبلغه اسالمه، فلما انتهى ع

استفتح، فلما رأى أصحاب رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم عمر متقلدا بالسيف، أشفقوا منه، فلما رأى رسول اهللا 
افتحوا له فإن كان اهللا عز وجل يريد بعمر خرياً اتبع االسالم وصدق : صلى اهللا عليه وسلم وجل القوم قال

ينا هينا، فابتدره رجال من أصحاب رسول اهللا صلى اهللا عليه الرسول، وإن كان يريد غري ذلك مل يكن قتله عل
وسلم، ورسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يوحى إليه، فخرج رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم حني مسع صوت عمر، 

ا ما أراك منتهياً ي: وليس عليه رداء، حىت أخذ مبجمع قميص عمر، ورداءه فقال له رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم
يا نيب : اللهم اهد عمر، فضحك عمر، فقال: عمر حىت ينزل اهللا بك من الرجز ما أنزل بالوليد بن املغرية، مث قال

اهللا أشهد أال إله إال اهللا وأشهد أن حممداً عبده ورسوله، فكرب أهل اإلسالم تكبرية واحدة مسعها من وراء الدار 
  .ة امرأةواملسلمون يومئذ بضعة وأربعون رجالً واحدى عشر

  :قال عمر حني أسلم: قال : نا يونس عن ابن اسحق: نا أمحد
  له علينا أيادي ما هلا غري... احلمد هللا ذي املن الذي وجبت 

  صدق احلديث نيب عنده اخلرب... وقد بدأنا فكذبنا فقال لنا 
  ريب عشية قالوا قد صبا عمر... وقد ظلمت ابنة اخلطاب مث هدى 

  بظلمها حني تتلى عندها السور... ن زلل وقد ندمت على ما كان م
  والدمع من عينها عجالن يبتدر... ملا دعت رهبا ذا العرش جاهدة 
  فكاد يسبقين من عربة درر... أيقنت أن الذي تدعوه خالفها 

  وأن أمحد فينا اليوم مشتهر... فقلت أشهد أن اهللا خالقنا 
  عوده خورواىف األمانة ما يف ... نيب صدق أتى باحلق من ثقة 

واهللا لنحن باالسالم أحق أن ننادي منا بالكفر، : قال عمر عند ذلك: نا يونس عن ابن اسحاق قال: نا أمحد
فليظهرن ملكة دين اهللا، فإن أراد قومنا بغياً علينا ناجزناهم، وإن قومنا أنصفونا قبلنا منهم، فخرج عمر وأصحابه، 

  .سقط يف أيديهمفجلسوا يف املسجد، فلما رأت قريش إسالم عمر 
أي أهل مكة : ملا أسلم عمر بن اخلطاب قال: حدثين نافع عن ابن عمر قال: نا يونس عن ابن اسحق قال: نا أمحد

مجيل بن معمر اجلمحي، فخرج عمر، وخرجت وراء أيب وأنا اليم أعقل كلما رأيت، حىت : أنقل للحديث؟ قالوا
 ما راجعه الكالم حىت قام جير رداءه، وخرج عمر معه، وأنا مع يا مجيل هل علمت أين أسلمت؟ فو اهللا: أتاه، فقال

كذبت : يا معشر قريش إن عمر قد صبا، فقال عمر: أيب، حىت إذا قام على باب املسجد الكعبة صرخ بأعلى صوته
ولكين أسلمت، فبادروه فقاتلهم وقاتلوه حىت قامت الشمس على رؤوسهم وبلح، فجلس وعرشوا على رأسه قياماً 



اصنعوا ما بدا لكم فأقسم باهللا لو قد كنا ثالمثائة رجل لقد تركتموها لنا أو تركناها لكم، فبينا هم على : و يقولوه
خرياً، عمر بن اخلطاب صبا، فقال : مه؟ فقالوا: ذلك إذ أقبل شيخ من قريش عليه حلة حربه وقميص قومسي، فقال

عن الرجل فو اهللا ! كعب يسلمون لكم صاحبهم هكذا؟رجل اختار لنفسه ديناً أترون بين عدي بن ! فمه؟؟؟؟؟
: يا أبه من الرجل صاحب احللة الذي صرف القوم عنك؟ قال: لكأمنا كان ثوب كشف عنه، فلما قدمنا املدينة قلت

  .ذاك العاص بن وائل السهمي
ه أمر رسول اهللا صلى حدثين املنكدر أن أعرابياً من بين الدئل قال حيث بلغ: نا يونس عن ابن اسحق قال: نا أمحد

فما فعل األصلع الطوال األعسر، مع أي احلزبني هو، فو اهللا : اهللا عليه وسلم وظهوره واختالف الناس هبا قال
  .ليمألهنا غداً خرياً أو شراً، يعين عمر بن اخلطاب

هم أيد االسالم الل: نا يونس عن النضر أيب عمر عن عكرمة عن ابن عباس أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال
بأيب جهل بن هشام أو بعمر بن اخلطاب، فأصبح عمر فغدا على رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فأسلم، مث خرج 

  .فصلى يف املسجد ظاهراً
كان اسالم عمر بن اخلطاب فتحاً، : نا يونس عن عبد الرمحن بن عبد اهللا عن القاسم عن عبد اهللا بن مسعود أنه قال

  .إمارته رمحة، وما استطعنا أن نصلي ظاهرين عند الكعبة حىت أسلم عمر رمحه اهللاوهجرته نصراً، و

  ما جاء يف أول من جهر بالقرآن مبكة

كان أول من جهر : حدثين حيىي بن عروة بن الزبري بن العوام عن أبيه قال: نا يونس عن حممد بن اسحق قال
هللا بن مسعود، اجتمع يوماً أصحاب رسول اهللا صلى اهللا بالقرآن مبكة بعد رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم عبد ا

: واهللا ما مسعت قريش هذا القرآن جيهر هلا به قط، فمن رجل يسمعهم؟ فقال عبد اهللا بن مسعود: عليه وسلم فقالوا
وجل دعوين فإن اهللا عز : إنا خنشاهم عليك إمنا نريد رجالً له عشرية متنعه من القوم إن آذوه، فقال: أنا، قالوا

بسم اهللا : سيمنعين، فغدا عبد اهللا حىت أتى املقام يف الضحى وقريش يف انديتها حىت قام عند املقام فقال رافعاً صوته
إنه : فاستقبلها فقرأها، فتأملوا فجعلوا يقولون ما يقول ابن أم عبد، مث قالوا" الرمحن علم القرآن " الرمحن الرحيم 

عليه وسلم، فقاموا فجعلوا يضربون يف وجهه، وجعل يقرأ حىت بلغ منها ما شاء  يتلو بعض ما جاء به حممد صلى اهللا
ما كان أعداء اهللا قط : هذا الذي خشينا عليك، فقال: اهللا أن يبلغ، مث انصرف إىل أصحابه وقد أثروا بوجهه، فقالوا
  .يكرهون حسبك قد أمسعتهم ما: أهون علي منهم اآلن، ولئن شئتم ألغادينهم مبثلها غدا، قالوا

كان أول من أفشى القرآن مبكة وعذب يف رسول اهللا صلى : نا يونس عن عبد الرمحن بن عبد اهللا عن املطعم قال
  .اهللا عليه وسلم عبد اهللا بن مسعود رضي اهللا عنه

نيب حممد آخر اجلزء الثالث يتلوه إن شاء اهللا من عذب يف اهللا مبكة من املؤمنني وحسبنا اهللا وصلى اهللا على سيدنا ال
  .وآله وسلم

  بسم اهللا الرمحن الرحيم توكلت على اهللا

  من عذب يف اهللا مبكة من املؤمنني

أنا أبو طاهر حممد بن عبد الرمحن : أنا الشيخ أبو احلسني أمحد بن حممد بن النقور البزاز قراءة عليه وأنا أمسع قال 
: نا أبو عمر أمحد بن عبد اجلبار العطاردي قال: القرئ على أيب احلسني رضوان بن أمحد وأنا أمسع ق: املخلص قال



حدثت أنا أبا جهل وأبا سفيان واألخنس بن الشريق خرجوا : نا الزهري قال: نا يونس بن بكري عن ابن اسحق قال
ليلة ليسمعوا من رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وهو يصلي بالليل يف بيته، وأخذ كل رجل منهم جملساً ليستمع 

ال ال يعلم مبكان صاحبه، فباتوا يسمعون له حىت إذا أصبحوا أو طلع الفجر تفرقوا، فجمعهم الطريق، فيه، وك
فتالوموا وقال بعضهم لبعض ال تعودون لو رآكم بعض سفهائكم ألوقعتم يف نفسه شيئاً، مث انصرفوا حىت إذا كانت 

إذا طلع الفجر تفرقوا فجمعهم الطريق، فقال  الليلة الثانية عاد كل رجل منهم إىل جملسه فباتوا يستمعون له حىت
بعضهم لبعض مثلما قالوا أول مرة، مث انصرفوا، فلما كانت الليلة الثالثة أخذ كل رجل منهم جملسه فباتوا 

ال نربح حىت نتعاهد ال نعود، فتعاهدوا على : يستمعون له، حىت إذا طلع الفجر تفرقوا، فجمعهم الطريق، فقالوا
حدثين يا أبا : فلما أصبح األخنس بن شريق أخذ عصا مث خرج حىت أتى أبا سفيان يف بيته، فقال ذلك مث تفرقوا،

يا أبا ثعلبة، واهللا مسعت أشياء أعرفها وأعرف ما يراد هبا، وأشياء ما : حنظلة عن رأيك فيما مسعت من حممد؟ فقال
 خرج من عنده حىت أتى أبا جهل فدخل وأنا والذي حلفت له، مث: أعرف معناها وال ما يراد هبا، فقال األخنس

ما رأيك فيما مسعت من حممد؟ فقال ماذا مسعت، تنازعنا حنن وبنو عبد مناف : يا أبا احلكم: عليه بيته، فقال
: الشرف، أطعموا فأطعمنا، ومحلوا فحملنا، وأعطوا فأعطينا، حىت إذا جتاثينا على الركب وكنا كفرسي رهان قالوا

  .واهللا ال نؤمن به أبداً، وال نصدقه؛ فقام عنه األخنس بن شريق! ي من السماء، فمىت تدرك هذه؟منا نيب يأتيه الوح
مث عدوا على من أسلم واتبع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم من أصحابه، : نا يونس عن ابن اسحق قال: نا أمحد

  .فوثبت كل قبيلة على من فيها من املسلمني فجعلوا يعذبوهنم
كان ورقة بن نوفل مير ببالل وهو يعذب : حدثين هشام بن عروة عن أبيه قال: يونس عن ابن اسحق قال نا: نا أمحد

أحد، أحد واهللا يا بالل لن تفىن، مث يقبل على من يفعل ذلك به : على االسالم، وهو يقول أحد، أحد، فيقول ورقة
  .ذنه حناناأحلف باهللا لئن قتلتموه على هذا ألخت: من بين مجح وعلى أمية فيقول

وهو يذكر بالل بن رباح، وأمه محامه : فبلغين أن عمار بن ياسر قال: نا يونس عن ابن اسحق قال: نا أمحد
  :وأصحابه، وما كانوا فيه منالبالء، وعتاقة أيب بكر رضي اهللا عنه إياهم، فقال

  عتيقاً وأخزى فاكهاً وأبا جهل... جزى اهللا خرياً عن بالل وصحبه 
  ومل حيذروا ما حيذر املرء ذو العقل... بالل بسوءة  عشية مهوا يف

  شهدت بأن اهللا ريب على مهل: ... بتوحيده رب األنام وقوله
  ألشرك بالرمحن من خيفة للقتل... فإن تقتلوين تقتلوين ومل أكن 

  وموسى وعيسى جنين مث ال متلي... فيا رب إبراهيم والعبد يونس 
  على غري بركان منه وال عدل... ملن ظل يهوى الغي من آل غالب 

بالالً، وعامر بن : نا يونس عن هشام بن عروة عن أبيه أن أبا بكر أعتق ممن كان يعذب يف اهللا عز وجل سبعة، أعتق
فهرية، والزنرية، وجارية بين عمرو بن مؤمل، والنهدية وابنتها، وأم عبيس، وذكر أنه مر بالنهدية وموالهتا تعذهبا، 

فاعتقها إذاً فإهنا على دينك، قال : أجل يا أم فالن، قالت: قك حىت تعتقك حياتك، فقال أبو بكرتقول واهللا ال أعت
  .دعين أطحنه هلا: قد أخذهتا وأعتقتها، ردي عليها طحينها، قالت: بكذا وكذا، فقال: أبو بكر فبكائن؟ قالت

يف اهللا عز وجل على اإلسالم،  ذهب بصر الزبرية، وكانت ممن تعذب: نا يونس عن هشام بن عروة عن أبيه قال
واهللا ما هو كذلك، فرد اهللا ! كذا؟: ما أصاب بصرها إال الالت والعزى، فقالت: فتأىب إال اإلسالم، فقال املشركون

  .علها بصرها



ملا جعل : حدثين أبو عبد اهللا عن أيب عتيق عن عامر بن عبد اهللا بن الزبري قال: نا يونس عن ابن اسحق قال: نا أمحد
أي بين لو أنك إذا أعتقت أعتقت رجاالً جلداً مينعونك ويقومون : بو بكر يعتق أولئك الضعفاء مبكة قال له قحافةأ

فأما من أعطى : فيحدث أن هذه اآليات نزلن يف أيب بكر: يا أبه إمنا أريد ما أريد هللا عز وجل قال: معك، فقال له
  .ورةواتقى، وصدق باحلسىن، فسنيسره لليسرى إىل آخر الس

فحدثين رجال من آل عمار بن ياسر أن مسية أم عمار عذهبا هذا احلي من بين : نا أمحد نا يونس عن ابن اسحق قال
املغرية بن عبد اهللا بن خمزوم على االسالم وهي تأىب غريه حىت قتلوها، وكان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم مير 

  .صرباً آل ياسر موعدكم اجلنة: فيقول بعمار وبأمه وهم يعذبون باألبطح يف رمضاء مكة،
وكان ياسر عبداً لبين بكر من بين األشجع بن ليث فاشتروه منهم، فزوجوه : نا يونس عن ابن إسحق قال: : نا أمحد

  .مسية أم عمار، فولدت عمار، وكانت مسية أمة هلم، فأعتقوا مسية، وعماراً، وياسراً
مر رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم بعمار بن ياسر وهو : ريين قالنا يونس عن عبد اهللا بن عون عن حممد بن س

مالك، أخذك الكفار، فغطوك يف املاء، فقلت كذا، : يبكي بذلك عينيه فقال له رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم
  .وكذا، فإن عادوا لك فقل كما قلت

يا أبا عباس : قلت البن عباس: بري قالحدثين حكيم بن جبري عن سعيد بن ج: نا يونس عن ابن إسحق قال: نا أمحد
نعم واهللا إن كانوا ليضربون : أكان املشركون يبلغون من املسلمني يف العذاب ما يعذرون به يف ترك دينهم؟ فقال 

أحدهم وجييعونه ويعطشونه حىت ما يقدر على أن يستوي جالساً من شدة الضر الذي به حىت أنه ليعطيهم ما سألوه 
نعم، وحىت أن اجلعل ليمر هبم فيقولون أهذا : أالالت والعزى إهلك من دون اهللا؟ فيقول: يقولوامن الفتنة وحىت 

  .نعم، إفتداء منهم ملا يبلغون من جهده: اجلعل إهلك من دون اهللا؟ فيقول
  :مر خالد بن الوليد على الالت والعزى فقال: نا يونس عن العيزار بن حريث قال

  يت اهللا قد أهانكإين رأ... كفرانك ال سبحانك 
  .مث مضى

إنا : قال أصحاب رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: نا يونس عن حبيب بن حسان األسدي عن مسلم بن صبيح قال
قد كثرنا، فلو أمرت كل عشرة منا فأتوا رجالً من صناديد قريش ليالً وأخذوه فقتلوه، فتصبح البالد لنا؟ فسر 

يا رسول اهللا أبناءنا، آباءنا، : رؤي يف وجهه، فقام عثمان بن عفان فقالالنيب صلى اهللا عليه وسلم بذلك حىت 
إخواننا، فما زال عثمان يردد ذلك حىت سلم رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قوهلم األول ورؤي يف وجهه، حىت 

قد أعطى رفض ذلك، وأخذنا املشركون حني أمسينا فما من أحد من أصحاب رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم اال 
  .األحد األحد: الفتنة غري بالل فإنه قال

كنا : نا يونس عن ابن إسحق قال حدثين صاحل بن كيسان عن بعض آل سعد عن سعد بن أيب وقاص قال: نا أمحد
قوماً يصيبنا صلف العيش مبكة مع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وشدته، فلما أصابنا البالء اعترافنا لذلك، 

ان مصعب بن عمري أنعم إالم مبكة، وأجوده حلة مع أبويه، مث لقد رأيته جهد يف اإلسالم جهداً وصربنا له، وك
شديدا حىت لقد رأيت جلده يتحشف حتشف جلد احلية عنها حىت أن كنا لنعرضه على قسينا فنحمله مما به من 

  .اجلهد، وما يقصر عن شيء بلغناه، مث أكرمه اهللا عز وجل بالشهادة يوم أحد
حدثين من مسع علي بن : حدثين يزيد بن زياد عن حممد بن كعب القرظي قال: نا يونس عن ابن إسحق قال: محدنا أ

إنا جللوس مع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يف املسجد إذ طلع علينا مصعب بن : أيب طالب رضي اهللا عنه يقول



 صلى اهللا عليه وسلم بكى للذي كان فيه من فلما رآه رسول اهللا: عمري ما عليه إال بردة له مرقوعة بفرو، قال
كيف بك إذا غدا أحدكم يف حلة وراح يف : النعمة وما هلو هو فيه اليوم، فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم

يا رسول اهللا حنن : حلة، ووضعت بني يديه صحفة ورفعت أخرى، وسترقم جدر بيوتكم كما تستر الكعبة، فقالوا
  .أنتم اليوم خري منكم يومئذ: وم نتفرغ للعبادة ونكفى املؤنة؟ فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلميومئذ خري منا الي

لقد : حدثين صاحل بن كيسان عن بعض آل سعد عن سعد بن أيب وقاص قال: نا يونس عن ابن إسحق قال: نا أمحد
ا أنا أمسع قعقعة شيء حتت بويل فنظرت رأيتين مع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم مبكة فخرجت من الليل أبول فإذ

فإذا قطعه جلد بعري فأخذهتا فغسلتها مث أحرقتها فرضضتها بني حجرين مث استففتها، فشربت عليها من املاء، فقويت 
  .عليها ثالثاً
حدثين من مسع علي بن : حدثين يزيد بن زياد عن حممد بن كعب القرظي قال: نا يونس عن ابن إسحق قال: نا أمحد

خرجت يف يوم شايت من بيت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ولقد أخذت إهاباً : يب طالب رضي اهللا عنه يقولأ
معطوفاً فخويت وسطه فأدخلته يف عنقي، وشددت وسطي وحزمته خبوص النخل، وإين لشديد اجلوع فلو كان يف 

، فمررت بيهودي يف مال له وهو بيت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم طعام لطعمت منه، فخرجب ألتمس شيئاً
نعم، : مالك يا عريب، هل لك يف كل دلو بتمرة؟ فقلت: يستقي ببكرة له، فاطلعت عليه من ثلمة يف احلائط فقال

فافتح حىت أدخل، ففتح فدخلت فأعطاين دلوه فلما نزعت دلواً أعطاين مترة، حىت إذا انتلت كفي أرسلت الدلو 
  .ت يف املاء فشربت، مث جئت املسجد فوجدت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلمحسيب، فأكلتها، مث نزع: وقلت

كان ضجاع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أدماً حشوه : نا يونس عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت
  .ليف

:  عنه قالنا يونس عن ابن إسحق عن الزهري عن عبيد اهللا بن أيب ثور عن عمر بن اخلطاب رضي اهللا: نا أمحد
دخلت على رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وهو مضطجع على خصفة وإن بعضه لفي التراب، متوسداً وسادة أدم 

  .حمشوة ليفاً، فوق رأسه إهاب معطون معلق يف سقف العلية، ويف زاوية شيء من قرط
يه وسلم حصري يفرشه بالنهار كان لرسول اهللا صلى اهللا عل: نا يونس عن أيب معشر املدين عن سعيد املقربي قال
  .حىت إذا كان الليل احتجره يف املسجد فصلى فيه

اضطجع رسول اهللا صلى اهللا : نا يونس عن املسعودي عن عمرو بن مرة عن إبراهيم عن علقمة عن عبد اهللا قال
نا حىت نبسط أال آذنت: عليه وسلم ذات يوم على حصري فقام وقد أثر جبلده، فال استيقظ جعلت أمسح عنه وأقول

وما أنا والدنيا، ما أنا والدنيا، إال كراكب : لك على احلصري شيئاً يقيك منه، فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم
  .استظل حتت شجرة مث راح وتركها

قدم رجل من إراش بإبل له مكة، : حدثين عبد امللك بن أيب سفيان الثقفي قال: نا يونس عن ابن إسحق قال: نا أمحد
بتاعها منه أبو جهل بن هشام فمطله بأمثاهنا، وأقبل اإلراشي حىت وقف على نادي قريش ورسول اهللا صلى اهللا فا

يا معشر قريش من رجل يؤديين على أيب احلكم بن هشام فإين غريب ابن : عليه وسلم جالس يف ناحية املسجد فقال
وهم يهزؤون به، إىل  -ترى ذلك الرجل : لسسبيل، وقد غلبين على حقي، وأنا غريب ابن سبيل؟ فقال أهل اجمل

إذهب إليه فهو يؤديك عليه، فأقبل  -رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، ملا يعلمون بينه وبني أيب جهل من العداوة 
يا عبد اهللا إن أبا احلكم بن هشام قد غلبين على حق : اإلراشي حىت وقف على رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فقال

وأنا غريب إبن سبيل، وقد سألت هؤالء القوم عن رجل يؤديين عليه، يأخذ يل حقي منه فأشاروا يل إليك،  يل قبله،



إنطلق إليه، وقام معه، فلما رأوه قام معه قالوا : فخذ يل حقي منه، رمحك اهللا؛ فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم
صلى اهللا عليه وسلم حىت جاءه، فضرب عليه بابه، إتبعه فانظر ماذا يصنع، فخرج رسول اهللا : لرجل ممن معهم

أعط هذا الرجل : حممد فاخرج إيل، فخرج إليه وما يف وجهه رائحة، قد امتقع لونه، فقال له: من هذا؟ فقال: فقال
نعم، ال يربح حىت أعطيه الذي له، فدخل، فخرج إليه حبقه فدفعه إليه، مث انصرف رسول اهللا صلى اهللا : حقه، فقال

  احلق بشأنك: وسلم وقال لإلراشي عليه

جزاه اهللا خرياً فقد أخذ الذي يل، وجاء الرجل الذي بعثوا معه، : فأقبل اإلراشي حىت وقف على ذلك اجمللس فقال
: عجباً من العجب، واهللا إال أن ضرب عليه بابه فخرج وما معه روحه فقال: وحيك ماذا رأيت؟ فقال: فقالوا له

نعم ال يربح حىت أخرج إليه حقه، فدخل فأخرج إليه حقه فأعطاه إياه؛ مث مل يلبث أن : أعط هذا الرجل حقه، قال
وحيكم واهللا ما هو إال أن ضرب على : ويلك مالك فو اهللا ما رأينا مثل ما صنعت؟؟ قال: جاء أبو جهل فقالوا له

ت مثل هامته وال قصرته وال بايب ومسعت صوته فملئت رعباً مث خرجت إليه وإن فوق رأسي لفحل من اإلبل ما رأي
  .أنيايه لفحل قط، واهللا لو أبيت ألكلين

  ؟؟؟

  حديث النيب حيث خاصمه املشركون

حدثين شيخ من أهل مكة قدمي منذ بضع وأربعني سنة عن عكرمة عن ابن : نا يونس عن ابن اسحق قال: نا أمحد
ارث أخا بين عبد الدار، وأبا البختري أخا عباس أن عتبة وشيبة إبين ربيعة، وأبا سفيان بن حرب، والنضر بن احل

بين أسد، واألسود بن املطلب بن أسد، وزمعة بن األسود والوليد بن املغرية، وأبا جهل بن هشام، وعبد اهللا بن 
أمية، وأمية بن خلف، والعاصي ابن وائل، ونبيه ومنبه ابين احلجاج السهميني اجتمعوا، أو من اجتمع منهم بعد 

ابعثوا إىل حممد وكلموه وخاصموه حىت تعذروا فيه، فبعثوا : ند ظهر الكعبة فقال بعضهم لبعضغروب الشمس ع
إن أشراف قومك قد اجتمعوا لك ليكلموك، فجاءهم رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم سريعاً وهو يظن أن قد : إليه

يا حممد إنا : جلس إليهم فقالوا لهبدا هلم يف أمره بداء، وكان عليهم حريصاً حيب رشدهم ويعز عليه عنتهم، حىت 
قد بعثنا إليك لنعذر فيك، وإنا واهللا ما نعلم رجالً من العرب أدخل على قومه ما أدخلت على قومك، ولقد شتمت 

اآلباء، وعبت الدين، وسفهت األحالم وشتمت اآلهلة، وفرقت اجلماعة، فما بقي أمر قبيح إال جئته فيما بيننا 
ئت هبذا احلديث تطلب به ماالً مجعنا لك من أموالنا حىت تكون أكثرنا ماالً، وإن كنت إمنا وبينك، فإن كنت إمنا ج

تطلب به الشرف فينا سودناك علينا، وإن كنت تريد به ملكاً ملكناك علينا، وإن كان هذا الذي يأتيك مبا يأتيك به 
ك بذلنا أموالنا يف طلب الطب لك حىت رئى تراه قد غلب عليك وكانوا يسمون التابع من اجلن رئى، فرمبا كان ذل

ما أدري ما تقولون ما جئتكم مبا جئتكم به لطلب : نربئك منه، أو نعذر فيك، فقال هلم رسول صلى اهللا عليه وسلم
أموالكم، وال الشرف فيكم، وال امللك عليكم، ولكن اهللا بعثين إليكم رسوالً وأنزل علي كتابا، وأمرين أن أكون 

راً فبلغتكم رسالة ريب، ونصحت لكم فإن تقبلوا مين ما جئتكم به فهو حظكم يف الدنيا واآلخرة، لكم بشرياً ونذي
  .وإن تردوا علي أصرب ألمر اهللا حىت حيكم اهللا بيين وبينكم، أو كما قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم

أحد من الناس أضيق بالداً وال  يا حممد فإن كنت غري قابل منا ما عرضنا عليك فإنك قد علمت أنه ليس: فقالوا
أقل ماء، وال أشد عيشاً منا، فسل لنا ربك الذي بعثك مبا بعثك به فليسري عنا هذه اجلبال اليت قد ضيقت علينا، 



وليبسط لنا بالدنا، وليجري فيها أهناراً كأهنار الشام والعراق، وليبعث لنا من مضى من آبائنا، وليكن فيمن يبعث 
كالب فإنه كان شيخاً صدوقاً، نسلهم عما تقول أحق هو أم باطل، فإن صنعت لنا ما سألناك لنا فيهم قصي بن 

وصدقوك صدقناك وعرفنا به منزلتك من اهللا، وأنه بعثك رسوالً كما تقول، فقال هلم رسول اهللا صلى اهللا عليه 
فإن تقبلوا مين فهو حظكم من الدنيا  ما هبذا بعثت إمنا جئتكم من اهللا مبا بعثين به، وقد بلغتكم ما أرسلت به: وسلم

  .واآلخرة وإن تردوه علي أصرب ألمر اهللا حىت حيكم اهللا بيين وبينكم
فقالوا فإن مل تفعل لنا هذا فخذ لنفسك، فسل ربك أن يبعث معك ملكاً يصدقك مبا تقول ويراجعنا عنك وسله 

اك تبتغي، فإنك تقوم باألسواق وتلتمس فليجعل لك جنانا وكنوزاً وقصوراً من ذهب وفضة يغنيك هبا عما نر
املعاش كما نلتمسه، وحىت نعرف فضلك ومنزلتك من ربك إن كنت رسوالً كما تزعم، فقال هلم رسول صلى اهللا 

ما أنا بفاعل، وما أنا بالذي يسل ربه هذا وال بعثت إليكم هبذا، ولكن اهللا بعثين بشرياً ونذيراً، فإن : عليه وسلم
  . به فهو حظكم يف الدنيا واآلخرة، وإن تردوه علي أصرب ألمر اهللا حىت حيكم اهللا بيين وببينكمتقبلوا ما جئتكم 

فأسقط السماء كما زعمت أن ربك إن شاء فعل فإنا ال نؤمن لك إال أن تفعل، فقال رسول اهللا صلى اهللا : قالوا
ا سنجلس معك ونسألك عما سألناك يا حممد فاعلم ربك أن: ذلك إليه إن شاء فعل ذلك بكم؛ قالوا: عليه وسلم

عنه ونطلب منك ما نطلب، فيتقدم إليك فيعلمك ما تراجعنا به وخيربك ما هو صانع يف ذلك بنا إذا مل نقبل منك ما 
جئتنا به، فقد بلغنا أنه إمنا يعلمك هذا رجل باليمامة يقال له الرمحن، وإنا واهللا ال نؤمن بالرمحن أبداً فقد أعذرنا 

حنن نعبد املالئكة وهن بنات : مد، وإنا واهللا ال نتركك وما بلغت منا حىت هتلك أو هتلكنا، وقال قائلهمإليك يا حم
لن نؤمن لك حىت تأتينا باهللا واملالئكة قبيالً، فلما قالوا له ذلك قام رسول اهللا صلى اهللا عليه : اهللا، وقال قائلهم

رية بن عبد اهللا بن عمر بن خمزوم، وهو ابن عمته، ابن عاتكة بنت وسلم عنهم، وقام معه عبد اهللا بن أيب أمية بن املغ
يا حممد عرض عليك قومك ما عرضوا فلم تقبله منهم مث سألوك ألنفسهم أموراً ليعرفوا هبا : عبد املطلب، فقال له

حىت تتخذ إىل  منزلتك من اهللا فلم تفعل، مث أن تعجل هلم بعض ما ختوفهم به من العذاب، فو اهللا ال أومن بك أبداً
السماء سلماً مث ترقى فيه وأنا أنظر حىت تأتيها، مث تأيت معك بصك منشور ومعك أربعة من املالئكة يشهدون أنك 
كما تقول، وإمي اهللا أن أن لو فعلت ذلك ما ظننت أين أصدقك، مث انصرف عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، 

أهله حزيناً آسفاً ملا فاته مما كان فيه يطمع من قومه حني دعوه، وملا وانصرف رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم إىل 
يا معشر قريش إن حممداً قد أىب : رأى من مباعدهتم إياه فلما قام عنهم رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال أبو جهل

جلس له غدا حبجر ما أطيق إال ما ترون من عيب ديننا وشتم آبائنا وتسفيه أحالمنا، وسب آهلتنا، وإين أعاهد اهللا أل
محله، فإذا سجد يف صالته فضخت به رأسه، فأسلموين عند ذلك وامنعوين فليصنع بعد ذلك بنو عبد مناف ما بدا 

هلم مث جلس لرسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ينتظره، وغدا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم كما كان يغدوا، وكان 
مبكة وقبلته إىل الشام وكان إذا صلى صلى بني الركنني األسود واليماين، وجعل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

الكعبة بينه وبني الشام، فقام رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يصلي وقد غدت قريش فجلسوا يف أنديتهم ينتظرون 
حىت إذا دنا منه رجع  ما أبو جهل فاعل، فلما سجد رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم احتمل احلجر، مث أقبل حنوه،

متهيباً منتفعاً قد تغري لونه مرعوباً قد يبست يده على حجره حىت قذف احلجر من يده، وقامت إليه رجال قريش 
قمت إليه ألفعل ما قلت لكم البارحة، وملا دنوت منه عرض يل دونه فحل من : ما لك يا أبا احلكم؟ فقال: فقالوا

  . قصرته وال أنيابه لفحل قط، فهم بأن يأكليناإلبل واهللا ما رأيت مثل هامته وال
  .ذلك جربيل لو دنا ألخذه: فذكر يل أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال: نا يونس عن ابن اسحق قال: نا أمحد



فلما قال له ذلك أبو جهل قام النضر بن احلارث بن كلدة بن علقمة : مث رجع احلديث إىل األول قال: نا يونس قال
يا معشر قريش إنه واهللا قد نزل بكم أمر ما اشلتم له نبله بعد، لقد كان : مناف بن عبد الدار بن قصي فقال بن عبد

حممد فيكم إالماً حدثاً، أرضاكم فيكم، وأصدقكم حديثاً، وأعظمكم أمانة حىت إذا رأيتم يف صدغيه الشيب 
كاهن، وال : السحرة ونفثهم وعقدهم، وقلتم وجاءكم مبا جاءكم قلتم، ساحر، وال واهللا ما هو بساحر، قد رأينا
شاعر، وال واهللا ما هو بشاعر ولقد روينا : واهللا ما هو بكاهن، وقد رأينا الكهنة وحاهلم ومسعنا سجعهم، وقلتم

جمنون، وال واهللا ما هو مبجنون، ولقد رأينا اجلنون فما هو خبنقه : الشعر وأصنافه كلها هزجه ورجزه وقريضه، وقلتم
  .وسته وال ختليطه، يا معشر قريش انظروا يف شأنكم، فإنه واهللا قد نزل بكم أمر عظيموال وس

وكان النضر من شياطني قريش، وممن كان يؤذي رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، وينصب له العداوة، وكان قد 
اهللا عليه وسلم إذا  قدم احلرية وتعلم هبا أحاديث ملوك فارس، وأحاديث رستم وأسفندباذ وكان رسول اهللا صلى

جلس جملساً يذكر فيه باهللا وحيذر قومه ما أصاب من قبلهم من األمم من نقمة اهللا، خلفه يف جملسه إذا قام، مث 
أنا واهللا يا معشر قريش أحسن حديثاً منه، فهلموا فأنا أحدثكم أحسن من حديثه، مث حيدثهم عن ملوك فارس : يقول

  .ا حممد أحسن حديثاً مينمباذ: ورستم وأسفندباذ، مث يقول
أنزل اهللا : حدثين رجل من أهل مكة عن سعيد ابن جبري عن ابن عباس قال: نا يونس عن ابن اسحق قال: نا أمحد

  .إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطري األولني وكل ما ذكر فيه األساطري من القرآن: يف النضر مثاين آيات، قول اهللا تعاىل
سلوهم عن حممد، : ثوه وبعثوا معه عقبة بن أيب معيط إىل أحبار يهود باملدينة فقالوا هلمافلما قال النضر ذلك بع

وصفوا هلم صفته، وأخربوهم بقوله، فإهنم أهل الكتاب األول، وعندهم علم ما ليس عندنا من علم األنبياء، فخرجا 
صفوا هلم أمره، وأخربوهم ببعض قوله، حىت قدما املدينة فسأال أحبار يهود عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، وو

سلوه عن ثالث : إنكم أهل التوراة فقد جئناكم لتخربونا عن صاحبنا هذا، فقالت هلم أحبار يهود: وقالوا هلم
يأمركم هبن فإن أخربكم هبن فهو نيب مرسل، وإن مل يفعل فالرجل متقول، فروا فيه رأيكم، سلوه عن فتية ذهبوا يف 

من أمرهم، فإنه كان هلم حديث عجب، وسلوه عن رجل طواف قد بلغ مشارق األرض  الدهر األول ما كان
ومغارهبا ما كان بناؤه، وسلوه عن الروح ما هو، فإن أخربكم بذلك فهو نيب فاتبعوه، وإن مل خيربكم فهو رجل 

  .متقول فاصنعوا يف أمره ما بدا لكم
عشر قريش قد جئناكم بفصل ما بينكم وبني حممد، قد يا م: فأقبل النضر وعقبة حىت قدما مكة على قريش فقاال

يا حممد أخربنا، : أمرنا أحبار يهود أن نسأله عن أمور، فأخربوهم هبا، فجاءوا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فقالوا
صرفوا أخربكم عما سألتم عنه غداً، ومل يستثن فان: فسألوه عما أمروهم به فقال هلم رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم

عنه، فمكث رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم مخس عشرة ليلة ال حيدث اهللا تعاىل إليه يف ذلك وحياً، وال يأتيه جربيل 
وعدنا حممد غداً واليوم مخس عشرة وقد أصبحنا فيها ال خيربنا بشئ مما : عليه السالم حىت أرجف أهل مكة وقالوا

ليه وسلم مكث الوحي عنه، وشق عليه ما تكلم به أهل مكة، مث جاءه سألناه عنه، حىت حزن رسول اهللا صلى اهللا ع
جربيل من اهللا بسورة أصحاب الكهف، فيها معاتبته إياه على حزنه وخرب ما سألوه عنه من أمر الفتية، والرجل 

  .ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ريب وما أوتيتم من العلم إال قليال: الطواف، يقول اهللا تعاىل
احلمد اهللا : فبلغين أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم افتتح السورة فقال: نا يونس عن ابن اسحق قال: ا أمحدن

الذي أنزل على عبده الكتاب يعين حممداً إنك رسول مين، حتقيقاً ملا سألوه عنه من نبوته ومل جيعل له عوجاً، قيماً أي 



عاجل عقوبة يف الدنيا، وعذابه يف اآلخرة من عند ربك : لدنه قال معتدالً ال اختالف فيه لينذر بأساً شديداً من
  .الذي بعثك رسوالً

  باب أحاديث األحباروأهل الكتاب بصفة النيب

نا يونس عن األعمش عن إبراهيم عن عبد اهللا قال كنت مع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فهو ميشي يف حرث 
ال يسلوه، : سلوه عن الروح، وقال بعضهم: هود فقال بعضهم لبعضومعه عسيب يتوكأ عليه فمر على ناس من الي

أخربنا يا حممد عن الروح ما هو؟ فقام رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ساكتاً ال يتكلم، : فقام إليه بعضهم فقال
أمر ويسألونك عن الروح قل الروح من : فعرفت أنه يوحى إليه، وكنت وراءه فتأخرت، مث تكلم رسول اهللا فقال

  ! أليس قد هنيناكم أن تسألوه؟: ريب إىل قوله قليالً فقالوا

حدثين رجل مبكة عن سعيد بن جبري عن ابن عباس أن أحبار يهود قالوا : نا يونس عن ابن اسحق قال: نا أمحد
يد أم قومك؟ يا حممد أرأيت قولك وما أوتيتم من العلم إال قليالً إيانا تر: لرسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم باملدينة
ألست تتلو فيما جاءك أنا قد أوتينا التوراة فيها تبيان كل شيء؟ : كال، فقالوا: فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم
إهنا يف علم اهللا قليل وعندكم من ذلك ما يكفيكم لو أقمتموه، فأنزل اهللا عز : فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم

ما نفدت كلمات اهللا إين أرى : لو أن ما يف األرض من شجرة أقالم إىل قولهو: وجل فيما سألوه عنه من ذلك
  .التوراة يف علم اهللا قليل

سلوين قبل أال تسألوين : قام علي بن أيب طالب على املنرب فقال: نا يونس عن بسام موىل علي بن أيب الطفيل قال
ليس مبلك وال : ني ما ذو القرنني، أنيب أو ملك؟ فقاليا أمري املؤمن: ولن تسألوا بعدي مثلي؛ فقام ابن الكواء فقال

نيب ولكن كان عبداً صاحلاً أحب اهللا فأحبه وناصح اهللا بنصحه فضرب على قرنه األمين فمات مث بعثه، مث ضرب 
  .على قرنه األيسر فمات وفيكم مثله

أرأيت ذا القرنني : اًسأل رجل علي: نا يونس عن عمرو بن ثابت عن مساك بن حرب عن رجل من بين أسد قال
سخر له السحاب ومد له يف األسباب وبسط له النور فكان الليل : كيف استطاع أن يبلغ املشرق واملغرب؟ فقال

  .والنهار عليه سواء
فلما جاءهم رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم مبا عرفوا من احلق وعرفوا صدقه : نا يونس عن ابن اسحق قال: نا أمحد

نبوته فيما جاءهم به من علم الغيوب حني سألوه عما سألوه عنه، فحال احلسد منهم له بينهم  فيما حدث وموقع
ال تسمعوا هلذا : وبني أتباعه وتصديقه، فعتوا على اهللا وتركوا أمره عياناً، وجلوا فيما هم عليه من الكفر فقال قائلهم

ختذوه هزواً، أي لعلكم تغلبون، تغلبوه بذلك، فإنكم القرآن وألغوا فيه لعلكم تغلبون، أي اجعلوه لعباً وباطالً، وا
إن وافقتموه وناصفتموه غلبكم، فلما ذلك بعضهم لبعض جعلوا إذا جهر رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم بالقرآن 
وهو يصلي يتفرقون عنه ويأبون أن يسمعوا له، وكان الرجل منهم إذا أراد أن يسمع من رسول اهللا صلى اهللا عليه 

بعض ما يتلو من القرآن وهو يصلي استتر واستمع دوهنم، فرقاً منهم، فإن رأى أهنم عرفوا أنه يستمع ذهب وسلم 
خشية أذاهم ومل يستمع، وإن خفض رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم صوته فظن الذين يستمعون أهنم مل يسمعوا من 

  .قراءته شيئاً ومسع هو دوهنم أشاح له ليستمع منه
كان رسول اهللا صلى : حدثين داود بن احلسني عن عكرمة عن ابن عباس قال: ونس عن ابن اسحق قالنا ي: نا أمحد



اهللا عليه وسلم إذا جهر بالقرآن وهو يصلي تفرقوا عنه وأبوا أن يستمعوا منه، وكان الرجل إذا أراد أن يستمع من 
م فرقاً منهم، فإن رأى أهنم قد عرفوا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم بعض ما يتلو وهو يصلي يسترق السمع دوهن

أنه يستمع ذهب خشية أذا هم ومل يستمع، وإن خفض رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم صوته فظن الذي يستمع 
وال جتهر بصالتك فيتفرقوا عنك : أهنم مل يسمعوا شيئاً من قراءته ومسع من دوهنم أشاح له يستمع، فأنزل اهللا تعاىل

يسمع من أراد أن يستمعها ممن يسترق ذلك دوهنم لعله يرعوي إىل بعض ما يسمع فيقتنع به وال ختافت هبا فال 
  .وابتغى بني ذلك سبيالً

  .نزلت يف الدعاء: نا يونس عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة وال جتهر بصالتك والختافت هبا قالت
أمر رسول اهللا : فاصدع مبا تؤمر قال: هللا تعاىلنا يونس عن عيسى بن عبد اهللا التميمي عن رجل عن جماهد يف قول ا

  .صلى اهللا عليه وسلم أن جيهر بالقرآن مبكة
نا يونس عن يونس بن عمرو اهلمداين عن أبيه عن سعد بن عياض اليماين قال، كان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

  .من أقل الناس منطقا، فلما أمر بالقتال مشر، فكان من أشد الناس بأساً

حدثت أن عتبة : حدثين يزيد بن زياد موىل بين هاشم عن حممد بن كعب قال: نا يونس عن ابن إسحق قال: ا أمحدن
بن ربيعة كان سيداً حليماً قال ذات يوم وهو جالس يف نادي قريش ورسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم جالس وحده 

له أن يقبل بعضها فنعطه أيها شاء ويكف عنا، وذلك يا معشر قريش أال أقوم إىل هذا فأكلمه أموراً لع: يف املسجد
بلى يا : حني أسلم محزة بن عبد املطلب، ورأوا أصحاب رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يزيدون ويكثرون؟ فقالوا

يا ابن أخي إنك منا حيث قد : أبا الوليد فقم فكلمه، فقام عتبة حىت جلس إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فقال
ت من السطة يف العشرية واملكان يف النسب، وإنك قد أتيت قومك بأمر عظيم فرقت به مجاعتهم وسفهت به علم

أحالمهم وعبت به آهلتهم ودينهم، وكفرت من مضى من آبائهم فامسع مين أعرض عليك أموراً تنظر فيها لعلك أن 
وليد أمسع، فقال يا بن أخي إن كنت إمنا تريد قل يا أبا ال: تقبل منها بعضها، فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم

مبا جئت من هذا القول ماالً مجعنا من أموالنا حىت تكون أكثرنا ماالً، وإن كنت إمنا تريد شرفاً شرفناك علينا حىت ال 
نقطع أمراً دونك، وإن كنت تريد ملكاً ملكناك، وإن كان هذا الذي يأتيك رئياً تراه وال تستطيع أن ترده عن 

سك طلبنا لك الطب، وبذلنا فيه أموالنا حىت نربئك منه فإنه رمبا غلب التابع على الرجل حىت يداوى منه، ولعل نف
هذا الذي تأيت به شعر جاش به صدرك، فإنكم لعمري يا بين عبد املطلب تقدرون منه على ما ال يقدر عليه أحد، 

أفرغت يا أبا : نه قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلمحىت إذا فرغ عتبة ورسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يستمع م
بسم اهللا الرمحن الرحيم : أفعل، فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: فاستمع مين، قال: نعم، قال: الوليد؟ قال

ه، كتاب فصلت آياته قرآناً عربياً فمضى رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقرأها علي. تنزيل من الرمحن الرحيم. حم
فلما مسعها عتبة أنصت له، وألقى بيده خلف ظهره معتمداً عليها يستمع منه حىت انتهى رسول اهللا صلى اهللا عليه 

قد مسعت يا أبا الوليد ما مسعت فأنت وذاك، فقام عتبة إىل أصحابه، فقال : وسلم إىل السجدة فسجد فيها، مث قال
ما وراءك يا أبا :  الوجه الذي ذهب به، فلما جلس إليهم قالواحنلف باهللا لقد جاءكم أبو الوليد بغري: بعضهم لبعض
ورائي، إين واهللا قد مسعت قوالً ما مسعت مبثله قط، واهللا ما هو بالشعر وال بالسحر وال الكهانة، يا : الوليد؟ فقال

ن لقوله الذي معشر قريش أطيعوين واجعلوها يب، خلوا بني هذا الرجل وبني ما هو فيه واعتزلوه، فو اهللا ليكون
مسعت نبأ، فإن تصيبه العرب فقد كفيتموه بغريكم، وإن يظهر على العرب فملكه ملككم وعزه عزكم، وكنتم 

  .هذا رأي لكم فاصنعوا ما بدا لكم: سحرك واهللا يا أبا الوليد بلسانه، فقال: أسعد الناس به، قالوا



مبكة حىت كثر يف الرجال والنساء، وقريش حتبس مث إن اإلسالم جعل يفشو : نا يونس عن بن إسحق قال: نا أمحد
من قدرت على حبسه، وتفنت من استطاعت فتنته من الناس، فقال أبو طالب ميدح عتبة بن ربيعة حني رد على أيب 

  !ما تنكر أن يكون حممد نبياً؟: جهل، فقال
  وأحالم أقوام لديك سخاف... عجبت حللم يا ابن شيبة 

  بسوء وقم يف أمره خبالف... يقولون شايع من أراد حممد 
  وأنت امرؤ من خري عبد مناف... فال تركنب الدهر مين ظالمة 
  وكن رجالً ذا جندة وعفاف... وال تتركنه ما حييت ملطمع 

  أال فهم يف الناس خري آالف... تدور العدى عن دورة هامشية 
  وليس بذي حلف وال مبضاف... فإن له قرباً لديك قريبة 

  إىل أحبر فوق البحور صواف... يف صميمها ولكن من هاشم 
  ظهرياً على األعداء غري جماف... وزاحم مجيع الناس فيه وكن له 
  بين عمنا ما قومكم بضعاف... :فإن غضبت فيه قريش فقل هلم 

  وما بال أحالم هناك خفاف... فما بالكم تغشون منا ظالمة 
  ءهم خبفافوما حنن فيما سا... وما قومنا بالقوم يغشون ظلمنا 

  وعز ببطحاء احلطيم مواف... ولكنا أهل احلفاظ والنهى 

يا معشر قريش اتبعوين وأطيعوا : إن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال: نا يونس عن إبن إسحق قال: نا أمحد
ى معك إن نتبع اهلد: أمري فإنه اهلدى ودين احلق يعززكم ومينعكم من الناس وميددكم بأموال وبنني فقالت قريش

  .أكثرهم ال يعلمون: أو مل منكن هلم حرماً آمناً إىل قوله: نتخطف من أرضنا، فأنزل اهللا تعاىل
اللهم أين : كان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول: نا يونس عن يونس بن عمرو عن العيزار بن حريث قال

، يا معشر قريش أطيعوين يطأ الناس أعقابكم أدعو قريشاً لتملك بتلك براً وحبراً، وقد جعلوا طعامي كطعام احلجلة
بلى واهللا طوعاً وكرها، : واهللا لئن بايعناك يا بن أخي ال تبايعك مضر وال ربيعة، قال: إىل يوم القيامة، قال أبو جهل

  .وفارس والروم
إن : لم فقيل لهأتى رسول اهللا صلى اهللا عليه وس: نا يونس عن حممد بن أيب محيد املديين عن حممد بن املكندر قال

قريشاً يتواعدونك ليقتلوك، فخرج رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم من باب الصفا حىت وقف عندها فأتاه جربيل 
عليه السالم فقال له يا حممد إن اهللا قد أمر السماء أن تطيعك، واألرض أن تطيعك، وأمر اجلبال أن تطيعك، فإن 

نها، وإن أحببت فمر األرض أن ختسف هبم، وإن أحببت فمر اجلبال أن أحببت فمر السماء أن تنزل عليهم عذاباً م
  .أوخر عن أميت لعل اهللا أن يتوب عليهم: تنضم عليهم، فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم

نا أبو معاوية عن األعمش عن أيب املنهال عن سعيد وعبد اهللا بن احلارث عن ابن عباس : نا أمحد بن عبد اجلبار قال
هذا جاءكم بالصوم والصالة وأشياء حتملوهنا، : ملا أتى موسى قومه فأمرهم بالزكاة مجعهم قارون فقال :قال

أرى أن ترسلوا إليه بغي بين : ما حنتمل أن نعطيه أموالنا فما ترى؟ قال: أفتحتملون أن تعطوه أموالكم؟ قالوا
لى رؤوس الناس بأنه قد أرادها على نفسها، اسرائيل فتأمروها أن ترميه بأنه أرادها على نفسها، فرمت موسى ع

يا موسى يا : خذيهم فأخذهتم إىل أعقاهبم فجعلوا يقولون: فدعا اهللا عليهم، فأمر اهللا األرض ان تطيعه، فقال لألرض
خذيهم، فأخذهتم إىل : يا موسى يا موسى، فقال: خذيهم، فأخذهتم إىل ركبهم، فجعلوا يقولون: موسى، فقال



خذيهم، فأخذهتم فغيبتهم فيها، فأوحى اهللا إليه أن يا موسى : يا موسى يا موسى، فقال: قولونحجزهم فجعلوا ي
  .سألك عبادي وتضرعوا إليك فلم جتبهم، لو إياي دعوا ألجبتهم

إن أول يوم عرفت فيه رسول اهللا صلى اهللا : نا يونس عن هشام بن سعيد عن زيد بن أسلم عن املغرية بن شعبة قال
إين أمشي أنا وأبو جهل بن هشام يف بعض أزقة مكة إذ لقينا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فقال عليه وسلم، 

يا أبا احلكم هلم إىل اهللا وإىل رسوله، إين أدعوك إىل اهللا، فقال أبو : رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وسلم أليب جهل
هد أن قد بلغت، فنحن نشهد أن قد بلغت، فو اهللا يا حممد هل أنت منته عن سب آهلتنا، هل تريد إال أن تش: جهل

واهللا إين ألعلم : لو أين أعلم أن ما تقول حقاً ما تبعتك، فانصرف رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وأقبل علي فقال
لواء، فينا ال: نعم؛ قالوا: فينا الندوة، قلنا: نعم؛ قالوا: فينا احلجابة، فقلنا: أن ما يقول حق ولكن بين قصي قالوا

  .منا نيب فال واهللا ال أفعل: نعم؛ مث أطعموا وأطعمنا حىت إذا حتاكت الركب قالوا: قلنا: فينا السقاية: نعم؛ قالوا: قلنا
إن لكل أمة فرعون، فإن فرعون : نا يونس عن املبارك بن فضالة عن احلسن أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال

  .هذه األمة أبو جهل
حدثين حكيم بن حكيم عن عباد بن حنيف عن عكرمة عن ابن عباس أنه تال : نس عن ابن اسحق قالنا يو: نا أمحد

  .يقول املذمومة نزلت يف أيب جهل بن هشام: والشجرة امللعونة يف القرآن قال

نا عبد اهللا بن مسعود قال بينا رسول اهللا : نا يونس عن يونس بن عمرو عن أبيه عن عمرو بن ميمون األودي قال
من يذهب فيأتينا بسلي اجلزور : صلى اهللا عليه وسلم يصلي عند املقام، فقال أبو جهل ألصحابه، وهم جلوس عنده

إذا رأيت حممداً ساجداً فضعه بني كتفيه، فلما سجد رسول اهللا : عند بين فالن، فقام غاو منهم فجاء به فقيل له
من سجوده، وبلغ فاطمة فجاءت وهي جارية فأخذته  صلى اهللا عليه وسلم وضعه بني كتفية، فلم يتحلل حىت فرغ

وجعلت متسح عن ظهر رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم مث أقبلت عليهم تشتمهم واستضحكوا حىت صرعوا فلما 
اللهم عليك بعمرو بن هشام، : قضى رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم صالته استقبل الكعبة ورفع يديه فدعا عليهم

وشيبة بن ربيعة، والوليد بن عتبة وعمارة بن الوليد، وأمية بن خلف، وعقبة بن أيب معيط، قال عبد وعتبة بن ربيعة، 
وأنا يومئذ إالم غري ذي منعة يف القوم، فو الذي أنزل الكتاب على حممد لقد رأيتهم صرعى يف : اهللا بن مسعود

  .الطوي طوي بدر
خلطاب فيما يزعمون بعد اسالمه يذكر ما رأت قريش من وقد قال عمر بن ا: نا أمحد نا يونس عن ابن اسحق قال

العربة فيما كان أبو جهل هم به من رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، وقائل يقول قاهلا أبو طالب، فاهللا أعلم مبن 
  :قاهلا

  عن البغي يف بعض ذا املنطق... أفيقوا بين غالب وانتهوا 
  تقيبوائق يف داركم تل... وإال فإين إذاً خائف 
  ورب املغارب واملشرق... تكون لغابركم عربة 

  مثود وعاد فمن ذا بقي... كما ذاق من كان من قبلكم 
  وناقة ذي العرش إذ تستقي... غداة أتاهم هبا صرصراً 

  يف ضربة االزرق... فحل عليهم هبا سخطة من اهللا 
  من اهلند ذو رونق... غداة يعض بعرقوهبا حسام 
  عجائب يف احلجر امللصق...  وأعجب من ذاك من أمركم



  إىل الصابر الصادق املتقي... بكف الذي قام من حينه 
  على رغم ذا اخلائن األمحق... فأيبسه اهللا يف كفه 

  بغي الغواة ومل يصدق... أحيمق خمزومكم إذ غوى 
نظروين وقريشاً فإن أيها الناس ا: نا يونس عن املبارك بن فضالة عن احلسن أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال

صدق إن غلب قريشاً فما ذاك إال من اهللا : غلبوين فسترون ذاكم، وإن غلبهم اهللا يل فانتظروا، فكف ناس وقالوا
  .ليس من هذا فكفوا عن قتاله، وأىب آخرون فهلكوا

: تعاىل نا يونس عن قيس بن الربيع عن حكيم بن الديلم عن الضحاك بن مزاحم عن عبد اهللا بن عباس يف قوله
كانوا ميرون على رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وهو يصلي أمل تر إىل البعري يكون يف االبل : وأنتم سامدون قال

  .فتراه خيطر بذنبه شائحاً

  حديث اهلجرة االوىل إىل احلبشة

 صلى اهللا فلما اشتد البالء وعظمت الفتنة تواثبوا على أصحاب رسول اهللا: نا يونس عن ابن اسحق قال: نا أمحد
عليه وسلم وكانت الفتنة اآلخرة اليت أخرجت من كان هاجر من املسلمني بعد الذين كانوا خرجوا قبلهم إىل أرض 

  .احلبشة
حدثين الزهري عن أيب بكر بن عبد الرمحن بن احلارث بن هشام عن أم سلمة : نا يونس عن ابن اسحق قال: نا أمحد

ملا ضاقت علينا مكة وأوذي أصحاب رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم : قالتزوج النيب صلى اهللا عليه وسلم أهنا 
وفتنوا ورأوا ما يصيبهم من البالء والفتنة يف دينهم وأن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ال يستطيع دفع ذلك 

ينال أصحابه، عنهم، وكان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يف منعة من قومه وعمه ال يصل إليه شئ مما يكره مما 
إن بأرض احلبشة ملكاً ال يظلم أحد عنده، فاحلقوا ببالده حىت جيعل اهللا : فقال هلم رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم

لكم فرجاً وخمرجاً مما أنتم فيه، فخرجنا إليها أرساالً حىت اجتمعنا هبا فنزلنا خبري دار إىل خري جار، أمناً على ديننا، ومل 
ا رأت قريش أن قد أصبنا داراً وأمناً أمجعوا على أن يبعثوا إليه فينا ليخرجنا من بالده ولريدنا فلم.خنش منه ظلماً

عليهم، فبعثوا عمرو بن العاصي، وعبد اهللا بن أيب ربيعة، فجمعوا له هدايا ولبطارقته، فلم يدعوا منهم رجالً إال 
هديته قبل أن تكلموا فيهم، مث ادفعوا إليه هداياه، ادفعا إىل كل بطريق : هيأوا له هدية على ذي حده، وقالوا هلما

  .وإن استطعتم أن يردهم عليكما قبل أن يكلمهم فافعال
إنا قدمنا على هذا امللك يف سفهاء : فقدما عليه، فلم يبق بطريق من بطارقته إال قدموا له هديته وكلموه وقالوا له

ينكم، فبعثنا قومهم فيهم لريدهم امللك عليهم، فإذا حنن كلمناه من سفهائنا فارقوا أقوامهم يف دينهم ومل يدخلوا يف د
نفعل، مث قدما إىل النجاشي هداياه، وكان أحب ما يهدى إليه من مكة األدم، فلما : فأشريوا عليه بأن يفعل، فقالوا
دينك، وجاءوا بدين أيها امللك إن فتية منا سفهاء فارقوا دين قومهم، ومل يدخلوا يف : أدخلوا عليه هداياه قالوا له

آباؤهم، وأعمامهم، وقومهم لتردهم عليهم، فهم : مبتدع ال نعرفه، وقد جلأوا إىل بالدك، فبعنا إليك فيهم عشائرهم
صدقوا أيها امللك لو رددهتم عليهم كانوا هم أعلى هبم عيناً، فإهنم مل يدخلوا يف : أعلى هبم عيناً، فقالت بطارقته

ال لعمر اهللا ال أردهم عليهم حىت أدعوهم وأكلمهم وأنظر ما أمرهم، قوم :  قالدينك فتمنعهم بذلك، فغضب مث
جلأوا إىل بالدي واختاروا جواري على جوار غريي، فإن كانوا كما يقولون رددهتم عليهم، وإن كانوا على غري 

  .ذلك منعتهم ومل أخل بينهم وبينهم، ومل أنعمهم عيناً



كن شيء أبغض إىل عمرو بن العاصي وعبد اهللا بن أيب ربيعة من أن يسمع فأرسل إليهم النجاشي فجمعهم ومل ي
وماذا نقول، نقول واهللا ما نعرف، : ماذا تقولون؟ فقالوا: كالمهم، فلما جاءهم رسول النجاشي اجتمع القوم فقالوا

ذي يكلمه منهم جعفر وما حنن عليه من أمر ديننا، وما جاء به نبينا كائن يف ذلك ما كان، فلما دخلوا عليه كان ال
ما هذا الدين الذي أنتم عليه، فارقتم دين قومكم، وال تدخلوا يف يهودية وال : بن أيب طالب، فقال له النجاشي

نعبد األوثان، ونأكل امليتة، ونسيء اجلوار، : أيها امللك كنا قوماً على الشرك: نصرانية، فما هذا الدين؟ فقال جعفر
ض يف سفك الدماء وغريها، ال حنل شيئاً وال حنرمه، فبعث اهللا إلينا نبياً من أنفسنا ونستحل احملارم بعضنا من بع

نعرف وفاءه وصدقه وأمانته فدعانا إىل أن نعبد اهللا وحده ال شريك له، ونصل الرحم، وحنسن اجلوار، ونصلي 
؟  -روا املصاحف حوله وقد دعا أساقفته فأمرهم فنش -هل معك شيء مما جاء به : ونصوم، وال نعبد غريه، فقال

هلم فاتل علي ما جاء به، فقرأ عليه صدراً من كهيعص فبكا واهللا النجاشي حىت أخضل : نعم، قال: فقال جعفر
إن هذا الكالم ليخرج من املشكاة الذي جاء هبا موسى، : حليته، وبكت أساقفته حىت أخضلوا مصاحفهم، مث قال

وال أنعمكم عيناً، فخرجا من عنده، وكان أتقى الرجلني فينا عبد اهللا بن  انطلقوا راشدين، ال واهللا ال أردهم عليكم
واهللا آلتينه غدا مبا أستأصل به خضراءهم، ألخربنه أهنم يزعمون أن إهله الذي : أيب ربيعة، فقال له عمرو بن العاصي

الفونا فإن هلم رمحاً وهلم حقاً، ال تفعل فإهنم وإن كانوا خ: عبد، فقال له عبد اهللا بن ربيعة -عيسى بن مرمي  -يعبد 
  واهللا ألفعلن : فقال
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وية: كتاب  لنب لسرية ا   ا
اسحاق: املؤلف  بن   حممد 

أيها امللك إهنم يقولون يف عيسى قوالً عظيماً، فأرسل إليهم فسلهم عنه، فبعث : فلما كان الغد دخل عليه فقال
نقول واهللا الذي : ماذا تقولون له يف عيسى إن هو سألكم عنه؟ فقالوا: إليهم، ومل ينزل بنا مثلها، فقال بعضنا لبعض

ما تقولون يف عيسى بن مرمي؟ فقال له : اله فيه، والذي أمرنا نبينا أن نقوله فيه، فدخلوا عليه، وعنده بطارقته، فقالق
هو عبد اهللا ورسوله وكلمته وروحه ألقاها إىل مرمي العذراء البتول، فدىل النجاشي يده إىل األرض : نقول: جعفر

وإن تناحرمت : ن مرمي مما قلت هذا العود فتنا خرت بطارقته، فقالما عدا عيسى اب: فأخذ عويداً بني أصبعيه فقال
اآلمنون، ومن سبكم غرم، ومن سبكم غرم، ومن سبكم غرم، ثالثاً، ما : واهللا، إذهبوا فأنتم شيوم بأرضي، والشيوم

ة حني رد علي أحب أن يل دبرياً، وأين آذيت رجالً منكم، والدبري بلساهنم الذهب، فو اهللا ما أخذ اهللا مين الرشو
ملكي، فآخذ الرشوة فيه، وال أطاع الناس يف فأطيع الناس فيه، ردوا عليهما هدايامها فال حاجة لنا هبا، واخرجا من 

  .بالدي، فخرجا مقبوحني مردود عليهما ما جاءا به
ا علمنا حزناً فأقمنا مع خري جار يف خري دار، فلم ينشب أن خرج عليه رجل من احلبشة ينازعه يف ملكه، فو اهللا م

قط كان أشد منه، فرقاً أن يظهر ذلك امللك عليه فيأيت ملك ال يعرف من حقنا ما كان يعرف، فجعلنا ندعوا اهللا 
من رجل : ونستنصره للنجاشي، فخرج إليه سائراً، فقال أصحاب رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم بعضهم لبعض

أنا، فنفخوا له قربة، :  -وكان من أحدثهم سناً  -لزبري خيرج فيحضر الوقعة حىت ينظر على من تكون فقال ا
فجعلها يف صدره مث خرج يسبح عليها يف النيل حىت خرج من شقه اآلخر إىل حيث التقى الناس، فحضر الوقعة، 

أال أبشروا فقد : فهزم اهللا ذلك امللك وقتله، وظهر النجاشي عليه، فجاءنا الزبري فجعل يليح إلينا بردائه ويقول
ظهر اهللا النجاشي، فو اهللا ما علمنا فرحنا بشئ قط فرحنا بظهور النجاشي، مث أقمنا عنده حىت خرج من خرج منا أ

  .راجعاً إىل مكة، وأقام من أقام

: فحدثت هبذا احلديث عروة بن الزبري عن سلمة، فقال عروة: قال الزهري: نا يونس عن ابن اسحق قال: نا أمحد
اهللا مين الرشوة حني رد علي ملكي، فآخذ الرشوة فيهن وال أطاع الناس يف فأطيع الناس ما أخذ : هل تدري ما قوله
فإن عائشة : ال، ما حدثين ذاك أبو بكر بن عبد الرمحن بن احلارث عن أم سلمة، فقال عروة: فيه؟ فقال الزهري

النجاشي ولد غري النجاشي،  حدثتين أن أباه كان ملك قومه، وكان له أخ من صلبه اثنا عشر رجالً، ومل يكن أليب
لو إنا قتلنا أبا النجاشي وملكنا أخاه فإن له اثىن عشر رجالً من صلبه فيتوارثوا : فأدارت احلبشة رأيها بينها فقالوا

امللك لبقيت احلبشة عليهم دهراً طويالً ال يكون بينها اختالف، فغدوا عليه فقتلوه وملكوا أخاه، فدخل النجاشي 
لقد غلب هذا اإلالم : يه فال يدير أمره غريه، وكان لبيباً فلما رأت احلبشة مكانه من عمه قالوالعمه حىت غلب عل

على أمر عمه، فما نأمن أن ميلكه علينا، وقد عرف أنا قتلنا أباه وجعلناه مكانه، وإنا ال نأمن أن ميلكه علينا فيقتلنا، 
لتم أباه باألمس، وأقتله اليوم بل أخرجوه من بالدكم، وحيكم قت: فإما أن نقتله وإما أن خنرجه من بالدنا، فقال

فخرجوا به فوقفوه بالسوق فباعوه من تاجر من التجار، فقذفه يف سفينته، بستمائة درهم أو سبعمائة درهم، فانطلق 
 به، فلما كان العشي هاجت سحائب اخلريف، فخرج عمه يتمطر حتتها فأصابته صاعقة فقتلته، ففزعوا إىل ولده فإذا

تعلمن واهللا إن ملككم الذي : هم حممقون ليس يف أحد منهم خري، فمرج على احلبشة أمرهم، فقال بعضهم لبعض



ال يصلح أمركم غريه للذي بعتم الغداة، فإن كان لكم بأمر احلبشة حاجة فأدركوه قبل أن يذهب، فخرجوا يف 
وه، فقال التاجر ردوا علي مايل كما أخذمت طلبه حىت أدركوه فردوه فعقدوا عليه تاجه وأجلسوه على سريره وملك

أيها امللك إين ابتعت إالماً : وإن؛ فمشى إليه فقال: إذاً واهللا أكلمه، فقالوا: ال نعطيك، فقال: مين إالمي، فقالوا
فقبض مين الذين باعوه مثنه، مث عدوا على إالمي فنزعوه من يدي ومل يردوا علي مايل، فكان أول ما اخترب من 

بل نعطه : لتردن عليه ماله أو ليجعلن إالمه يده يف يده فليذهنب به حيث شاء؟ فقالوا: حكمه وعدله أن قالصالبة 
ما أخذ اهللا مين رشوة فآخذ الرشوة فيه حني رد إىل ملكي، وال أطاع الناس يف : ماله، فأعطوه إياه، فلذلك يقول

  .فأطيعهم فيه
إمنا كان يكلم النجاشي : يد بن رومان عن عروة ابن الزبري قالحدثين يز: نا يونس عن ابن اسحق قال: نا أمحد

  .عثمان بن عفان
  .وليس كذلك، إمنا كان يكلمه جعفر بن أيب طالب: نا يونس عن ابن اسحق قال: نا أمحد
حدثين بعض أهل العلم أن فتية من احلبشة قد رأوا رقية بنت رسول اهللا صلى : نا يونس عن ابن اسحق قال: نا أمحد
 عليه وسلم وهي هناك مع زوجهتا عثمان بن عفان، وكانت فيما يقال أمجل وأحسن البشر، وكانوا يقفون إليها اهللا

ينظرون إليها ويدركلون هلا إذا رأوها عجباً منها حىت آذاها ذلك من أمرهم، وهم يتقون أن يؤذون أحداً منهم 
  .دوه، ساروا معه فقتلهم اهللا مجيعاً مل يفلت منهم أحدللغربة، وملا رأوا من حسن جوارهم، فلما سار النجاشي إىل ع

مث قدم على رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وهو مبكة عشرون رجالً أو قريباً : نا يونس عن ابن اسحق قال: نا أمحد
من ذلك من النصارى، حني ظهر خربه من احلبشة فوجدوه يف املسجد فجلسوا إليه فكلموه وسألوه، ورجال من 

يف أنديتهم حول الكعبة، فلما فرغوا من مسألتهم رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم عما أرادوا، دعاهم رسول  قريش
اهللا صلى اهللا عليه وسلم وتال عليهم القرآن، فلما مسعوا فاضت أعينهم من الدمع، مث استجابوا له وآمنوا به 

قاموا من عنده اعترضهم أبو جهل يف نفر من  وصدقوه وعرفوا منه ما كان يوصف هلم يف كتاهبم من أمره، فلما
خيبكم اهللا من ركب بعثكم من وراءكم من أهل دينكم ترتادون هلم لتأتوهم خبري الرجل، فلم تطمأن : قريش فقالوا

: جمالسكم عنده حىت فارقتم دينكم، فصدقتموه مبا قال لكم، ما نعلم ركباً أمحق منكم، أو كما قالوا هلم؛ فقالوا
م الجناهلكم، لنا أعمالنا ولكم أعمالكم، ال نألوا أنفسنا خرياً، ويقال إن النفر النصارى من أهل جنران، سالم عليك

الذين آتيناهم الكتاب من قبله هم : أن فيهم نزلت هؤالء اآليات -واهللا أعلم  -فاهللا أعلم أي ذلك كان، ويقال 
  .ال نبتغي اجلاهلني: به يؤمنون إىل قوله

بعث النجاشي إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه : ط بن نصر اهلمداين عن امساعيل بن عبد الرمحن قالنا يونس عن أسيا
وسلم اثين عشر رجالً يسألونه ويأتونه خبربه، فقرأ عليهم رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم القرآن، فبكوا وكان فيهم 

وإذا مسعوا ما أنزل إىل الرسول ترى : زل اهللاسبعة رهبان ومخسة قسيسني، أو مخسة رهبان وسبعة قسيسني، ففيهم أن
  .أعينهم تفيض من الدمع إىل آخر اآلية

ذلك بأن منهم قسيسني ورهباناً وأهنم ال : سألت الزهري عن اآليات: نا يونس عن ابن اسحق قال: نا أمحد
اهلون قالوا سالما؟ وإذا خاطبهم اجل: مع الشاهدين وقوله: يستكربون وإذا مسعوا ما أنزل إىل الرسول إىل قوله

  .ما زلت أمسع علماءنا يقولون نزلت يف النجاشي وأصحابه: فقال
خرج بنا رسول اهللا : حدثين الزهري عن سعيد بن املسيب عن أيب هريرة قال: نا يونس عن ابن اسحق قال: نا أمحد

ا رسول اهللا على من صليت؟ ي: صلى اهللا عليه وسلم إىل املصلى، فصفنا خلفه، وكرب بنا أربعاً فلما انصرف قلنا



  .فقال على أخيكم النجاشي، مات اليوم
  .كرب رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم على النجاشي أربعاً: نا يونس عن عبد اهللا بن عمر عن شهاب قال

حدثين يزيد بن رومان عن عروة بن الزبري عن عائشة زوج النيب صلى اهللا : نا أمحد نا يونس عن ابن اسحق قال
  .ما كان يزال يرى على قرب النجاشي نور: وسلم أهنا قالت عليه

كان اسم النجاشي أصحمه وهو بالعربية عطية، وإمنا النجاشي اسم امللك، كقولك : نا يونس عن ابن اسحق قال
  .كسرى وهرقل

فقال ابن ال أفعل، : قال ابن عمر لرجل جالس معه متنه فقال: نا يونس عن يونس اإليلي عن الزهري قال: نا أمحد
  .لكين لوددت أن يل مثل أحد ذهباً أحصي وزنه وأودي زكاته: عمر

  .إذا متىن أحدكم فليستكثر فإمنا يسأل ربه عز وجل: نا يونس عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أهنا قالت
فما رأيت  رأيت أبا نيزر ابن النجاشي: حدثين والدي اسحق بن يسار قال: نا يونس عن ابن اسحق قال: نا أمحد

رجالً قط عربياً وال عجميا أعظم وال أطول وال أوسم منه، وجده علي بن أيب طالب مع تاجر مبكة فابتاعه منه 
أكان أبا نيزر أسود كسواد احلبشة؟ : وأعتقه مكافأة للنجاشي ملا كان ويل من أمر جعفر وأصحابه، فقلت أليب

  .لو رأيته لقلت رجل من العرب: فقال
قدم على : حدثين عبد اهللا بن احلسن أن أمه فاطمة بنت احلسني حدثته قالت: ونس عن ابن اسحق قالنا ي: نا أمحد

ناس من احلبشة فأقاموا عنده شهراً ينحر هلم علي بن أيب طالب ويصنع  -وكان علي أعتقه  -أيب نيزر بن النجاشي 
: لكك عليهم، وإنك ابن من قد علمت، فقالإن أمر احلبشة قد مرج عليهم، فانطلق معنا من: هلم الطعام، فقالوا له

أما إذ أكرمين اهللا باإلسالم ما كنت ألفعل، فلما أيسوا منه رجعوا وتركوه، وكان أميا رجل غري أنه كان رجالً يتلمز 
  .ويصيب اخلمر

س بن وكان مما قيل يف احلبشة من الشعر أن عبد املطلب بن احلارث بن قي: نا يونس عن ابن اسحق قال: نا أمحد
عدي بن سعد بن سهم، حني أمنوا بأرض احلبشة ومحدوا جوار النجاشي، وعبدوا اهللا ال خيافون على دينهم أحداً، 

  :وكان قد أحسن النجاشي جوارهم حني نزلوا به فقال
  يرجو بالغ اهللا والدين... أال أبلغا عين مغلغلة من كان 

  تونببطن مكة مقهور ومف... كل امرئ من عباد اهللا مضطهد 
  من الذل واملخزاة واهلون... أنا وجدنا بالد اهللا واسعة تنجي 

  املمات وعيب غري مأمون... فال تقيموا على ذل احلياة وال خزي 
  قول النيب وغالوا يف املوازين... إنا تبعنا رسول اهللا فاطرحوا 

  وعائذيك أن يعلوا فيطغوين... فاجعل عذابك يف القوم الذين بغوا 
  :ذكر نفي قريش إياهم من بالدهم ويعاتب بعض قومهم يف ذلك فقالوقال أيضاً ي

  علي وتأباه علي أناملي... أبت كبدي ال أكذبنك قتاهلم 
  على احلق أال يأشبوه بباطل... وكيف قتايل معشر يأدبوهنم 

  فأضحوا على أمر كثري البالبل... نفيتم عباد اهللا من حر أرضهم 
  دي بن كعب من يفى ويواسلع... فإن تك كانت يف عدي أمانة 

  حبمد الذي ال يطىب باجلعائل... فقد كنت أحسب أن ذلك فيكم 



  فخرها مأوى الضعاف األرامل... فبدلت شبال شبل كل كتيبة بذي 
وقال أبو طالب حني رأى ذلك من رأيهم، وما نشبوا فيه، أبياتا للنجاشي حيضه على حسن جوارهم والدفع عنهم 

  :فقال
  وزيد وأعداء العدو األقارب... يف يف النأي جعفر أال ليت شعري ك

  وأصحابه أم عاق ذلك شاغب... وهل نال أفعال النجاشي جعفرا 
  تعلم أبيت اللعن أنك ماجدكرمي فال يشقى لديل اجملانب

  وأسباب خري كلها بك الزب... تعلم بأن اهللا زادك بسطة 
  قاربينال األعادي نفعها واأل... فانك فيض ذو سجال غزيرة 

  :وقال أبو طالب أيضاً
  وزير ملوسى واملسيح بن مرمي... تعلم خيار الناس أن حممداً 
  وكل بأمر اهللا يهدي ويعصم... أتى هبدي مثل الذي أتيا به 

  بصدق حديث ال حديث الترجم... وأنكم تتلونه يف كتابكم 
  لفضلك إال أرجعوا بالتكرمي... وأنك ما يأتيك منا عصابة 

كريا بن أيب زائدة عن عامر الشعيب عن أمساء بنت عميس أهنا انطلقت إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه نا يونس عن ز
يا رسول اهللا إن ناساً من املهاجرين يفخرون علينا ويزعمون أنا لسنا من املهاجرين األولني، فقال : وسلم فقالت

شة وحنن مدهنون مبكة، وهاجرمت بعد، وكانوا هاجرمت إىل أرض احلب: لكم هجرتان: رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم
  .قدموا عليه خبري

نا يونس عن إبراهيم بن امساعيل عن الزهري عن قبيضة بن ذؤيب عن أيب سلمة بن عبد األسد، وكان ابن عمة 
مة إىل املدينة، وكانت حتته أم سل ١٠٨رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، وأول من هاجر بظعينته إىل أرض احلبشة مث 
  .اليت هاجر هبا، فلما تويف عنها تزوجها رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم بعده

منا نسري مع : حدثين صاحل بن إبراهيم عن عبد الرمحن بن عوف عن أبيه قال: نا يونس عن ابن اسحق قال: نا أمحد
على هذا الشيخ فضالً ما يستطيع أحد أن يعيد : عثمان بن عفان يف طريق مكة إذ رأى عبد الرمحن بن عوف فقال

  .يعين هجرته إىل احلبشة وهجرته إىل املدينة -يف اهلجرتني مجيعاً 

  تسمية من هاجر إىل أرض احلبشة

هذه تسمية من هاجر إىل أرض احلبشة من أصحاب رسول اهللا صلى اهللا عليه : نا يونس عن ابن اسحق قال: نا أمحد
منهم، ومن ختلف حىت بعث قفيهم رسول اهللا صلى اهللا عليه  وسلم من شهد بدراً، ومن ختلف حىت قدوم بعد بدر

وسلم عمرو بن أمية الضمري، فجعلهم يف سفينة مث بعث هبم إليه فقدموا عام احلديبية سنة سبع؛ وكان من قدم 
عثمان بن عفان، ضرب له رسول اهللا صلى اهللا عليه : عليه وشهد معه بدراً من بين أمية بن عبد مشس بن عبد مناف

سلم يف بدر بسهمه وأجره، وكان خيلف على رقية بنت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، وكانت معه بأرض و
وأبو حذيفة بن عتبة بن ربيعة بن عبد مشس بن عبد مناف، قتل يوم اليمامة شهيداً، وكانت معه . احلبشة، وله عقب

ولدت له بأرض احلبشة حممد بن أيب  امرأته بأرض احلبشة سهلة بنت سهيل بن عمرو أخي بين عامر بن لؤي،
  .حذيفة، ال عقب له



  .الزبري بن العوام: ومن بين أسد بن عبد العزى
  .مصعب بن عمري: ومن بين عبد الدار بن قصي

  .عبد الرمحن بن عوف: ومن بين زهرة
  .سلمة بنت أيب أميةأبو سلمة بن عبد األسد بن هالل بن عبد اهللا مب عمر بن خمزوم، معه امرأته أم : ومن بين خمزوم

  .عثمان بن مظعون: ومن بين مجح بن عرمو بن هصيص
  .عامر بن ربيعة حليف آل اخلطاب، معه امرأته ليلى أيب حثمة: ومن بين عدي بن كعب
بل هو أبوه حاطب بن عبد مشس بن عبد ود : أبو سربة بن أيب رهم بن عبد العزى، ويقال: ومن بين عامر بن لؤي
  .بل هو كان أول من قدمها: يقالبن نصر بن مالك، و

سهيل بن بيضاء، وهو سهيل بن ربيعة بن هالل ابن أهيب، وكانوا هؤالء العشرة أول من : ومن بين احلارث بن فهر
  .خرج من املسلمني إىل أرض احلبشة، فيما بلغين

  .مث جعفر بن أيب طالب
  .ب، حليف هلم، رجل، وهلم عقبعتبة بن غزوان بن جابر بن وه: ومن بين نوفل بن عبد مناف بن قصي

سويبط بن سعد بن حرملة بن مالك بن عميلة بن السباق بن عبد الدار، وجهم بن قيس بن : ومن بين عبد الدار
عبدين شرحبيل بن هاشم بن عبد مناف بن عبد الدار، معه امرأته أم حرملة بنت األسود بن خزمية بن أقيش بن 

ة بن خزاعة، وابناه عمرو بن جهم، وأبو الروم مب عمري بن هاشم بن عبد عامر بن بياضة بن تبيع بن خعثم ١٠٩
  .مناف بن عبد الدار، وفراس بن النضر مب احلارث بن كلدة بن علمقة ابن عبد مناف بن عبد الدار

  .طليب بن عمريي بن وهب بن أيب كبري بن عبد بن قصي، رجل ال عقب له: ومن بين عبد قصي
وعلقمة بن أيب وقاص، ووقاص، وأبو وقاص مالك بن : عبد الرمحن بن عوف له عقب: ومن بين زهرة بن كالب

أهيب بن عبد مناف بن زهرة، واملطلب بن أزهر بن عبد عوف بن عبد احلارث بن زهرة، معه امرأته رملة بنت أيب 
أخوه عتبة بن عبد اهللا بن مسعود و: عوف بن ضبرية، ولدت له بأرض احلبشة عبد اهللا بن املطلب ومن حلفائهم

  .مسعود
املقداد بن عمرو، وكان يقال املقداد بن األسود بن عبد يغوث ابن وهب بن عبد مناف بن زهرة، : ومن هبراء

  .وذلك أنه كان تباناه، وحالفه، ستة نفر
ومن بين خمزوم مشاس بن عثمان بن الشريد بن سويد بن هرم بن عمر بن خمزوم، وكان اسم مشاس عثمان، وال 

ومن . ، وهبار بن سفيان بن عبد األسد بن هالل، وأخوه عبد اهللا بن سفيان، وهشام بن أيب حذيفةعقب له
معتب بن عوف بن عامر بن الفضل بن عفيف، وهو الذي يدعى عيهلة، بن فليت بن سلول بن كعب بن : حلفائهم
  .خزاعة

أيب رهم معه امرأته أم كلثوم ابنة  عبد اهللا بن سهيل بن عمرو، وله عقب، أبو سربة بن: ومن بين عامر بن لؤي
سهيل بن عمرو، وعبد اهللا بن خمرمة بن عبد العزى بن أيب قيس بن عبد ود، وسليط بن عمرو عبد مشس بن عبد 

ود، وأخوه السكران بن عمرو، معه امرأته سودة بنت زمعة، ومالك بن ربيعة بن قيس بن عبد مشس بن لؤي، ومعه 
  .عيد حليف هلمامرأته عمرة بنت السعدي، وس

عثمان بن مظعون، وابنه السائب ابن عثمان، ال عقب هلما، وأخوه قدامة بن : ومن بين مجح بن عمرو بن هصيص
مظعون، له عقب، وحاطب بن احلارث بن املغرية بن حبيب بن حذافة، معه امرأته فاطمة بنت احملجل بن عبد اهللا، 



بنه املنحجل، وابنه احلارث بن حاطب معه امرأته فكيهة بنت وابناه حممد بن حاطب، واحلارث بن حاطب ومها ال
يسار، وسفيان بن معمر بن حبيب، معه أبناءه جابر بن سفيان، وجنادة بن سفيان، ومعه امرأته حسنة، وهي أمهما، 

  .وأخومها من أمهما شرحبيل بن حسنة، وعثمان بن ربيعة بن أهبان، أحد عشر رجالً
خنيس بن حذافة، قتل يوم بدر شهيداً، مل يكن له عقب إال امرأته، وكانت : يصومن بين سهم بن عمرو بن هص

بعده، وعبد اهللا بن احلارث  ١١٠عنده حفصة بنت عمر بن اخلطاب، خلف عليها رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 
، وأخ له من بن قيس، وهشام بن العاصي بن وائل، وأبو قيس بن احلارث، واحلجاج بن احلارث، ومعمر بن احلارث

أمه من بين متيم يقال له سعيد بن عمرو، وسعيد بن احلارث مب قيس، والسائب بن احلارث بن قيس، وعمران بن 
  .رئاب بن حذيفة؛ وحممية مب جزء حليف هلم من بين زبيد، إثنا عشر رجالً

أرض الشام أمرياً لعمر  أبو عبيدة، وهو عامر بن عبد اهللا بن اجلراح، هلك بعمواس من: ومن بين احلارث بن فهر
كذا يف  -وسهيل بن بيضاء، وهو سهيل بن بيضاء بن سهيل بن وهب، والبيضاء أمه . بن اخلطاب، ال عقب له

وهو سهيل بن وهب بن ربيعة، وال عقب له، ولكن أمه غلبت على نسبهن فهو ينسب إليها وهي دعد  -األصل 
تل يوم بدر شهيداً، وعياض بن زهري بن أيب شديد بن بنت جحدم بن أمية بن ضرب، وكانت تدعى البيضاء، ق

ربيعة، ال عقب له، ويقال ابن ربيعة بن هالل بن مالك، واحلارث بن عبد قيس بن عامر بن أمية، وعرمو بن أيب 
  .سرح بن ربيعة بن هالل، مثانة نفر

من بين هاشم بن عبد . له معهمث تتابع املسلمون حىت اجتمعوا بارض احلبشة، فكانوا هبا منهم من خرج بنفسه وأه
جعفر بن أيب طالب، قتل بوم مؤته شهيداً، أمرياً لرسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، له عقب، وكان يقال إنه : مناف

أول من عقر من املسلمني دابته له عند احلرب، معه امرأته أمساء بنت عميس بن كعب بن مالك بن قحافة من 
  .د اهللا بن جعفر، رجلخثعم، ولدت له بأرض احلبشة عب

حدثين حيىي بن عباد بن عبد اهللا بن الزبري عن أبيه عباد عن رجل من بين مرة : نا يونس عن ابن اسحق قال: نا أمحد
  .كأين أنظر إىل جعفر حني حلمته احلرب عقر فرساً له شقراء، مث قاتل حىت قتل: بن رباب، ويقال ابن ذبيان، قال

بن سعيد بن العاصي، معه امرأته أمينة ينت خلف بن أسعد بن عامر بن بياضه، من بين خالد : ومن بين أمية بن مشس
سبيع بن خثعمة من خزعة، ولدت به أرض احلبشة سعيد بن خالد، وأمه ابنة خالد، فتزوج أمة الزبري بن العوام، 

مرو بن سعيد بن فولدت له عمرو بن الزبري، وخالد بن الزبري، قتل خالد يوم مرج الصفر بأرض الشام، وع
العاصي، معه امراته فاطمة بنت صفوان بن أمية بن شفي بن حمرب ابن شفي الكناين، قتل يوم أجنادين، ولعمرو 

  :يقول أبو سعيد
  سائالً إذا شب واشتدت بدماه تبلجا... بكيت بشعري عنك يا عمرو 

  وتكشف غيظاً كان يف الصدر موهجا... أتترك أمر القوم فيه بالبل 
ومعيقب بن أيب  ١١١عبد اهللا بن جحش، معه امرأته بركة بنت يسار، : فائهم من بين أسد ين خزميةومن حل

  .فاطمة، وهو أبوه سعيد بن العاصي، وله عقب
جهم من قيس بن عبد شرحبيل بن هاشم بن عبد مناف بن عبد الدار، وعمرو بن : ومن بين عبد الدار بن قصي

  .جهم، وأبو الروم بن عمري بن وهب
  .طليب بن عمري بن أيب كبري، ال عقب له: من بين عبد بن قصيو

عامر بن أيب وقاص، : األسود بن نوفل بن خويلد ومن بين زهرة بن كالب: ومن بين أسد بن عبد العزى بن قصي



  .وهو مالك بن أهيب بن عبد مناف بن زهرة، وله عقب؛ وعتبة بن مسعود بن احلارث
خالد بن ضخر بن عامر بن كعب بن ربيعة بن تيم بن مرة، معه امرأته ريطة بنت احلارث بن : ومن بين تيم بن مرة

موسى بن احلارث، وعائشة بنت احلارث، وزينب بنت احلارث، : احلارث من بين متيم، ولدت له بأرض احلبشة
  .وعمرو بن عثمان بن كعب بن سعد بن تيم، رجالن

حلق بأرض احلبشة وهاجر إليها من املسلمني، سوى أبنائهم وكان مجيع من : نا يونس عن ابن اسحق قال: نا أمحد
  .الذين خرجوا هبم معهم، أو ولدوا هبا نيفاً ومثانني رجالً، إن كان عمار بن ياسر فيهم، وهو يشك فيه

  :نا يونس عن ابن اسحق فقالت هند بنت عتبة، هتجو أبا حذيفة حني أسلم: نا أمحد
  بو حذيفة شر الناس يف الدينأ... األحوال األبلق املقلوب كليته 
  مثت إذا عرب حمجون... ماذا جزيت أبا ربك من صغر 

  :وهذا كتاب النيب صلى اهللا عليه وسلم إىل النجاشي: نا يونس عن ابن اسحق قال: نا أمحد
  .بسم اهللا الرمحن الرحيم

  .هذا كتاب من حممد النيب إىل النجاشي األصحم، عظيم احلبشة
دى، وآمن باهللا ورسوله، وشهد أال إله إال اهللا وحده ال شريك له، مل يتخذ صاحبه وال ولداً سالم على من اتبع اهل

ويا أهل الكتاب تعالوا إىل كلمة " وان حممداً عبده ورسوله، وأدعوك بدعاية اهللا فإين أنا رسوله، فأسلم تسلم، 
فإن أبيت فعليك إمث " نا بعضاً أرباباً من دون اهللا سواء بيننا وبينكم أال نعبد إال اهللا وال نشرك به شيئاً وال يتخذ بعض

  .النصارى قومك
  :فقال عبد اهللا مب احلارث السهمي يذكر نفي قريش إياهم: نا يونس عن ابن اسحق قال
  كما جحدت عاد ومدين واحلجر... تلك قريش جتحد اهللا حقه 
  من األرض بر ذو فضاء وال حبر... فإن أنا مل أبرق فال يسعين 

  ١١٢أبني ما يف النفس إذ بلغ الثغر ... هبا عبد اإلله حممد  بأرض

  حديث ما لقي رسول اهللا من أذى قومه

قلت لعبد اهللا بن عمرو : حدثين حيىي بن عروة عن أبيه عروة بن الزبري قال: نا يونس عن ابن تاسحق قال: نا أمحد
 عليه وسلم فيما كانت تظهر من عدوانه؟ فقال ما أكثر ما رأيت قريشاً أصابت من رسول اهللا صلى اهللا: بن العاصي

ما رأينا مثل : لقد رأيتهم وقد اجتمع أشرافهم يوماً يف احلجر فقالوا فذكروا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فقالوا
سفه أحالمنا وشتم آباءنا، وعاب ديننا، وفرق مجاعاتنا، وسب آهلتنا، وصربنا : ما صربنا عليه من هذا الرجل قط

على أمر عظيم، أو كما قال؛ فبيناهم يف ذلك طلع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فأقبل ميشي حىت استلم  منه
الركن، مث مر هبم طائفاً بالبيت، فغمزوه ببعض القول، فعرفت ذلك يف وجه رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، 

: مث مر الثالثة فغمزوه مبثلها فوقف مث قالفمضى فلما مر هبم الثانية غمزوه مبثلها، فعرفتها يف وجهه، فمضى، 
أتسمعون يا معشر قريش أما والذي نفسي بيده لقد جئتكم بالذبح، فأخذت القوم كلمته حىت ما من رجل إال 

إنصرف يا أبا القاسم راشداً، فو اهللا ما أنتا جبهول، فانصرف رسول : ولكأمنا على رأسه طائر واقع، وحىت أنه ليقول
ذكرمت ما بلغ : عليه وسلم حىت إذا كان من الغد اجتمعوا يف احلجر وأنا معهم فقال بعضهم لبعض اهللا صلى اهللا

منكم وما بلغكم عنه حىت إذا باداكم مبا تكرهون تركتموه، فبينا هم على ذلك طلع رسول اهللا صلى اهللا عليه 



ملا كان يبلغهم من عيب آهلتهم  وسلم، فوثبوا إليه وثبة رجل، وأحاطوا به ويقولن أنت الذي يقول كذا وكذا،
نعم أنا الذي أقول ذلك، لقد رأيت رجالً منهم أخذ مبجامع ردائه، : ودينهم، فيقول رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم

مث انصرفوا عنه، فإن ذلك ألكثر ! ويلكم أتقتلون رجالً أن يقول ريب اهللا؟: وقام أبو بكر الصديق دونه يبكي ويقول
  .بلغت منه قطما رأيت قريشاً 

لقد رجع أبو بكر : حدثين بعض آل كلثوم بنت أيب بكر أهنا كانت تقول: نا يونس عن ابن إسحق قال: نا أمحد
  .ذلك اليوم، ولقد صدعوا فرض رأسه مبا جبذوه، وكان رجالً كثري الشعر

 صلى اهللا عليه كان رسول اهللا: الربيع بن أنس البكري قال ١١٣نا يونس عن عيسى بن عبد اهللا التميمي عن 
أبو جهل " عبداً إذا صلى . أرأيت الذي ينهي: " وسلم يصلي فلما سجد جاءه أبو جهل فوطئ عنقه، فأنزل اهللا فيه

سندع " أبو جهل " كال لئن مل نتنه " أبو جهل " أرأيت إن كذب وتوىل " حممداً " أرأيت إن كان على اهلدى " 
واهللا لئن عاد لتأخذنه الزبانية، : فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قالكهم تسعة عشر خزنة النار،" الزبانية 

  .فانتهى فلم يعد
: بات جهلة قوم رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم عامة ليلة يقولون له: نا يونس عن املبارك بن فضاله عن احلسن قال

: إىل قوله" فغري اهللا تأمرين أعبد أيها اجلاهلون أ: " يا حممد، تكفر آباءك وتراد أمرهم، وتفعل وتفعل، فأنزل اهللا تعاىل
  " .وكن من الشاكرين " 

كان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم جالساً وعنده عتبة بن ربيعة، : نا يونس عن أيب معشر عن حممد بن قيس قال
سلم يف وجهه وصرفه يا رسول اهللا عملين القرآن، فعبس رسول اهللا صلى اهللا عليه و: وابن أم مكتوم األعمى، فقال

عبس : " إمنا تيبع هذا العميان واملساكني، فانزل اهللا تعاىل: عنه كراهتة أن يزهد اقباله عليه عتبة يف اإلسالم، يقول
ابن أم مكتوم، فلم يعذر رسول " وأما من جاءك يسعى، وهو خيشى " عتبة " فأنت له تصدى : " إىل قوله" وتوىل 

  .ل ذلكاهللا صلى اهللا عليه وسلم مبث
مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه : نا يونس عن مسعر بن كدام عن أشعث بن أيب الشعثاء عن رجل من كنانة قال

  .ال إله إال اهللا تفلحوا: وسلم يقولك يا أيها الناس قولوا

  قصة النيب ملا عرض نفسه على العرب

وسلم علة مثل ذلك من أمره يدعو القبائل فكان رسول اهللا صلى اهللا عليه : نا يونس عن ابن اسحق قال: نا أمحد
  .إىل اهللا وإىل اإلسالم، يعرض عليهم نفسه وما جاء به من اهللا تعاىل من اهلدى والرمحة

أتى رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ناساً من كندة يف : حدثين الزهري قال: نا يونس عن ابن اسحق قال: نا أمحد
  .دعاهم إىل اهللا وعرض عليهم نفسه، فأبوا أن يقبلوا منه نقمة عليهمياه هلم، وفيهم سيد هلم له فليح، ف

يا بين عبد اهللا إن اهللا قد أحسن اسم أبيكم، فلم يقبلوا، : مث أتى حياً من كلب يقال هلم بنو عبد اهللا، فقال هلم
  .فأعرض عنه

ول اهللا صلى اهللا عليه رأيت رس: نا يونس عن يزيد بن زيادة عن أيب اجلعدي عن جافع بن شداد عن طارق قال
: أيها الناس قولوا: بسوق ذي اجملاز وأنا يف بياعه يل، فمر وعليه حلة محراء فسمعته يقول ١١٤رأيته : وسلم مرتني

يا أيها الناس ال تطيعوا هذا فإنه : ال إله إال اهللا تفلحوا، ورجل يتبعه يوميه باحلجارة وقد أدمى كعبه، وهو يقول



عمه عبد : فقيل هذا إالم من بين عبد املطلب، فقلت من هذا الذي يوميه باحلجارة؟ فقيلمن هذا؟ : كاذب، فقلت
العزى، أبو هلب، بن عبد املطلب، فلما أظهر اهللا اإلسالم خرجنا من الربذة ومعنا ظعينة لنا حىت نزلنا قريباً من 

من الربدة، ومعنا : أين أقبل القوم؟ فقلت من: املدينة، فبينا حنن قعوداً إذا أنا برجل عليه ثوبان، فسلم علينا فقال
قد أخذنه وما : بكذا وكذا صاعاً من متر، فقال: بكم؟ فقلنا: نعم، فقال: تبيعون اجلمل؟ فقلنا: مجل أمخر، فقال

أتعرفون الرجل؟ فلم يكن : بعضنا لبعض: استنقصنا، وأخذ خبطام اجلمل فذهب به حىت توارى حبيطان املدينة، فقال
فال تالوموا فلقد : فقالت الظعينة! تعطون مجلكم من ال تعرفون: يعرفه، فالم القوم بعضهم بعضاً وقالوا منا أحد منا

: رأيت وجه رجل ال يغدر بكم ما رأيت شيئاً أشبه بالقمر ليلة البدر من وجهه، فلما كان العشي أتانا رجل فقال
صلى اهللا عليه  -أنا رسول رسول اهللا : نعم، فقال: االسالم عليكم ورمحة اهللا، أأنتم الذين جئتم من الربذة؟ فقلن

إليكم وهو يأمركم أن تأكلو من هذا التمر حىت تشبعوا وتكتالوا حىت تستوفوا، فأكلنا من التمر حىت  -وسلم 
 شبعنا، واكتلنا حىت استوفينا، مث قدمنا املدينة من الغد، فإذا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فائم خيطب الناس على

يد املعطي العليا، وأبداً مبن تعول أمك وأباك واختك وأخاك، وأدناك أدناك، ومث رجل من : املنرب، فسمعته يقول
األنصار، فقال يا رسول اهللا هؤالء بنو ثعلبة بن يربوع الذين قتلوا فالنا يف اجلاهلية فخذلنا بثأرنا، فرفع رسول 

  .ال جتين أم على ولد، ال جتين أم على ولد: قالصلى اهللا عليه وسلم يده حىت رأيت بياض ابطيه، ف
بعث أبو طالب إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه : يونس عن يونس بن عمرو عن أيب السفيان سعيد بن أمحد الثوري قال

إن : " أطعمين من عنب جنتك، وابو بكر الصديق جالس عند اهللا صلى اهللا عليه وسلم، فقال ابو بكر: وسلم فقال
  " .ا على الكافرين اهللا حرمه

لقد صبأ الليلة سيد بين : وملا مسع أبو سفيان بإسالم خفاف بن امياء بن رحضة قال: قال ابن اسحق: نا يونس قال
  .كنانة

 ١١٥جاء رجل : حدثين يعقوب بن عتيبة عن سامل بن عبد اهللا ابن عمر قال: نا أمحد نا يونس عن ابن اسحق قال
يا حممد أمل يبلغين أنك تنهي عن السباء، يقول عن سباء العرب، فقال : روف فقالمن قريش مبكة إىل رسول اهللا ح
بلى، فتحول الرجل فكشف عن أسته يف وجه رسول اهللا حروف، فلعنه رسول اهللا : رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم

ليهم أو يعذهبم فإهنم ليس لك من األمر شيء أو يتوب ع: " صلى اهللا عليه وسلم ودعا عليه، فأنزل اهللا تعاىل فيه
  .فأسلم الرجل بعد ذلك وحسن إسالمه" ظاملون 

شج إالم من قريش فاطمة بنت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وهي : نا يونس عن يونس بن عمرو عن أبيه قال
  .يا ابا سفيان هذه يدي فرجع: غاية، فنادت يال عبد مشس، فخرج أبو سفيان، وخرج أبو جهل فقال

زكريا بن أيب زائدة عن الشعيب أنه سئل عن الزنيم، فقال هو الرجل تكون له الزمنة من الشر يعرف  نا يونس عن
  .هبا، وهو األخنس بن شريق الثقفي نزلت فيه

قدم : حدثين والدي اسحق بن يسار عن رجال من بين سعد بن بكر قال: نا يونس عن ابن اسحق قال: نا أمحد
اهللا صلى اهللا عليه وسلم من الرضاعة، على رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم احلارث بن عبد العزى، أبو رسول 

يزعم أن اهللا : وما يقول؟ قالوا: قال! أال تسمع يا حار ما يقول ابنك هذا: مبكة، فقالت له قريش حني أنزلت عليه
رنا، وفرق مجاعتنا، يبعث بعد املوت، وأن هللا دارين يعذب فيهما من عصاه، ويكرم فيهما من أطاعه، وقد شتت أم

أي بين مالك ولقمك يشكونك ويزعمون أنك تقوم أن الناس يبعثون بعد املوت، مث يصريون إىل جنة : فأتاه فقال
نعم، أنا أزعم ذلك، ولو قد كان ذلك اليوم يا أبة لقد أخذت بيدك : فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم! ونار؟



لو قد أخذ ابين بيدي : بعد ذلك، فحسن اسالمه، وكان يقول حني أسلم حىت أعرفك حديثك اليوم، فأسلم احلارث
  .فعرفين ما قال مل يرسلين إن شاء اهللا حىت يدخلين اجلنة

حدثين الزهري عن عروة عن عائشة قالت كان أليب بكر بفناء داره، فكان : نا يونس عن ابن اسحق قال: نا أمحد
فتجمع إليه النساء والصبيان والعبيد يعجبون مما يرون من رقته، وقد  إذا صلى فيه وقرأ القرآن بكى بكاء كبرياً،

كان استأذن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يف اهلجرة حني أوذوا مبكة، فأذن به رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 
كان سيد فخرج حىت كان من مكة على يومني لقيه ابن الدغنة، رجل من بين احلارث بن عبد مناة بن كنانة، و

آذاين قومي وأخرجوين من بالدي، فأود أن أؤم بلداً أكون فيه، أستريح : أين يا ابا بكر؟ فقال: األحابيش، فقال له
ومل؟ فو اهللا إنك لتزين العشرية، وتعني على النائبة، وتفعل املعروف، وتكسب : من أذاهم، وآمن منهم، فقال

يا معشر قريش إين قد أجرت ابن : فصرخ مبكة ٢٢٦مكة قام  املعدوم، ارجع فأنت يف جواري، فرجع، فلما دخل
أيب قحافة، فال يؤذيه أحد، وكانوا إذا عقدوا فنخ، وكف عنه هذا احلي من قريش، وكان إذا صلى يف مصالة ذلك 

يا ابن الدغنة إن هذا الرجل الذي أجرت، : مبكة كان من أمره ما وصفت، فمشى إليه رجال من قريش، فقالوا
حال ما هو لغريه، إنه إذا تال ما جاء به حممد بكى بكاء ال يبكيه أحد، فريق لذلك منه ضعفاؤنا ونساؤنا رجل له 

يا أبا بكر إين مل أجرك : وخدمنا، فمره فليكف عنا، يتخذ مصلى غري هذا يف بيته، فمشى إليه ابن الدغنة فقال
أرد عليك جوارك، وأرضى : وما هو؟ قال: فقالأو غري ذلك؟ : لتؤذي قومك، فاختذ مصلى غري هذا، فقال أبو بكر

يا معشر قريش إن أبا بكر قد رد : لقد رددت عليك جوارك، فقال ابن الدغنة: نعم، فقال أبو بكر: جبوار اهللا فقال
  .علي جواري، فشأنكم بصاحبكم

  وفاة أيب طالب وما جاء فيه

: ابنا ربيعة، والعاصي بن سعيد، وأمية بن خلف فقال أبو جهل وعتبة وشيبة: نا يونس عن ابن اسحق قال: نا أمحد
يا معشر قريش إن هذا األمر يزداد وإن أبا طالب ذو رأي وشرف وسن، وهو على دينكم، وهو اليوم مدنف، 
فامشوا إليه فأعطوه السواء يأخذ لكم وعليكم يف ابن أخيه، فإنكم إن خلومت بعمر بن اخلطاب وحبمزة بن عبد 

أنت : كم تكون احلرب بينكم وبني قومكم، فأقبلوا ميشون إىل أيب طالب حىت جاءوه فقالوااملطلب وقد خالفا دين
سيدنا وأنصفنا يف أنفسنا، وقد رأيت الذي فعل هؤالء السفهاء مع ابن أخيك، من تركهم آهلتنا وطعنهم يف ديننا، 

  .نا عدلوقد فرق بيننا حممد وأكفر آهلتنا وسب آباءنا، فأرسل إىل ابن أخيك، فأنت بين
هؤالء قومك وذووا أسناهنم وأهل : فأرسل أبو طالب إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، فأتاهن فقال: قال

قولوا أمسع : الشرف منهم، وهم يعطونك السواء، فال متل عليهم كل امليل، فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم
لزمنا وال من آهلتنا، يف شيء فندعك وربك، فقال رسول ترفضنا من ذكرك، وال ت: قولكم، فقال أبو جهل بن هشام

إن أعطيتكم ما سألتم، أمعطى أنتم كلمة واحدة لكم فيها خري، متلكون هبا العرب وتدين : اهللا صلى اهللا عليه وسلم
إال ال إله : قولوا: لكم هبا العجم، فقال أبو جهل، وهو مستهزئ نعم هللا أبوك كلمة نعطيكها وعشرة أمثاهلا، فقال

امشوا واصربوا على آهلتكم إن هذا لشيء : " اهللا وحده ال شريك له، فنفروا من كالمه وخرجوا مفارقينه وقاوا
أأنزل عليه الذكر من بيننا بل هم يف شك من ذكري بل ملا . ما مسعنا هبذا يف امللة اآلخرة إن هذا إال اختالق. يراد

  .١١٧. لقوا من عمر، ومسعوا منه وكان ممشاهم إىل أيب طالب ملا" . يذوقوا عذاب 



لقد : نا يونس عن حممد بن اسحق قال فلما رأى رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم تكذيبهم باحلق قال: نا أمحد
أجل مل تشتط، فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم عند : دعوت قومي إىل أمر ما اشتططت يف القول، فقال عمه

عم بك علي كرامة ويدك عندي حسنة، ولست أجد اليوم ما أجزيك به، غري أين يا :  -وأعجبه قول عمه  -ذلك 
ال إله إال اهللا وحده ال شريك له، تصيب هبا الكرامة : أسألك كلمة واحدة حتل يل هبا الشفاعة عند ريب، أن تقول

واهللا يا ابن : له عمهعند املمات، فقد حيل بينك وبني الدنيا، وتنزل بكلمتك هذه الشرف األعلى يف اآلخرة، فقال 
أخي لوال رهبة أن ترى قريش إمنا ذعرين اجلزع، وتعهدك بعدي سبة تكون عليك وعلى بين أبيك غضاضة لفعلت 

  .الذي تقول، وأقررت هبا عينك، ملا أرى من شدة وجدك ونصحك يل
تبعتم أمره، فاتبعوه وصدقوه إنكم لن تزوالوا خبري ما مسعتم قول حممد وا: مث إن أبا طالب دعا بين عبد املطلب فقال

: فقال له عمه! نأمرهم بالنصحية وتدعها لنفسك؟: ترشدوا، فقال له رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم عند ذلك
أجل لو سأتلين هذه الكلمة وأنا صحيح هلا ال تبعتك على الذي تقول، ولكين أكره اجلزع عند املوت ورى قريش 

إنك ال هتدي من أحببت ولكن اهللا يهدي من يشاء : " نا صحيح، فأنزل اهللا تعاىلأين أخذهتا عند املوت، وتركتها وأ
  " .وهو أعلم باملهتدين 

ملا حضرت أبا طالب الوفاة جاءه : نا يونس عن حممد بن أيب أنيسة عن الزهري عن سعيد بن املسيب عن أبيه قال
يا : أيب امية، فقال رسول اهللا حروف أليب طالبرسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فوجد عنده أبا جهل وعبد اهللا بن 

يا أبا طالب أترغب عن ملة : عمارة، قل ال إله إال اهللا، كلمة أشهد لك هبا عند اهللا، فقال أبو جهل وعبد اهللا
املطلب، فلم يزل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يعرضها عليه، ويعيد له تلك املقالة حىت قال له أبو طالب، آخر 

أما واهللا : هو على ملة عبد املطلب، ويأىب أن يقول ال إله إال اهللا، فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: مهمما كل
ما كان للنيب والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركني ولو كانوا : " ألستغفرن لك ما مل أنه عنك، فأنزل اهللا يف ذلك

إنك ال هتدي من أحببت ولكن : " ، وأنزل اهللا يف أيب طالب" أوىل قرىب من بعد ما تبني هلم أهنم أصحاب اجلحيم 
  " .اهللا يهدي من يشاء وهو أعلم باملهتدين 

وهم : " حدثين من مسع ابن عباس يقول يف قوله تعاىل: نا يونس عن قيس بن الربيع عن حبيب بن أيب ياسر قال
  .، وينأى عما جييء به أن يتبعهنزلت يف أيب طالب، كان ينهي عن أذى حممد" ينهون عنه وينأون عنه 

ملا أتى : حدثين العباس بن عبد اهللا بن معبد عن بعض أهله عنابن اسحق قال: نا يونس عن ابن اسحق قال: نا أمحد
يا عم قل ال إله إال اهللا أستحل هبا لك الشفاعة : يف مرضه فقال له ١١٨رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أبا طالب 

واهللا يا ابن أخي لو أن تكون سبة عليك وعلى أهل بيتك من بعدي، يرون أين قلتها جزعاً حني : يوم القيامة، قال
نزل يب املوت لقلتها، ال أقوهلا إال ألسرتك هبا، فلما نثقل أبو طالب رؤي حيرك شفتيه، فأصغى إليه العباس ليسمع 

مل : سألته، فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يا رسول اهللا قد واهللا قال الكلمة اليت: قوله، فرفع العباس عنه فقال
  .أمسع

يا رسول اهللا، : قيل لرسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: نا يونس عن سنان بن امساعيل احلنفي عن يزيد الرقاشي قال
هو يف ضحضاح من نار، : أبو طالب ونصرته لك وحيطته عليك أين منزلته؟ فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم

نعم، وغن أدىن أهل النار منزلة ملن حيذى : وإن فيها لضحضاحاً وغمراً؟ فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: يلفق
فبلغين أنه ينادي ترى أال يعذب أحد : له نعالن من نار يغلي من وهجهما دماغه حىت يسيل على قوائمه، قال سنان

: ن أبيه عن ناجيه بن كعب عن علي بن أيب طالب قالنا يونس عن يونس بن عمرو ع! عذابه من شدة ما هو فيه؟



إن أبا طالب، عمك الكافر، قد مات، فقال رسول : ملا مات أبو طالب أتيت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فقلت
فمن يواريه إن مل تواره، فانطلق فواره مث ال : واهللا ال أواريه، قال: اهللا صلى اهللا عليه وسلم إذهب فواره، فقلت

دث شيئاً حىت تأتيين، فانطلقت فوراينه مث رجعت إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فقال انطلق فاغتسل مث حت
  .ائتين، ففعلت مث أتيته، فلما أن أتيته دعا يل بدعوات ما أحب أن يل هبن ما على األرض من شيء

  .كأعني عين حىت مات ابو طالبما زالت قريش : نا يونس عن هشام بن عروة عن أبيه أن رسول اهللا حروف قال
  :وقال علي أيب طالب يرثي أباه ملا مات: نا وينس عن ابن اسحق قال: نا أمحد

  خي بنعي والرئيس املسودا... أرقت لنوح آخر الليل غردا لش 
  وذا احللم ال جلفاً ومل يك قعددا... أبا طالب مأوى الصعاليك ذا الندى 

  هاشم أو تستباح وتضهدا بنو... أخا اهللك خال ثلمة سيشدها 
  ولست أرى حياً لشيء خملدا... فأمست قريش يفرحون لفقده 

  ستوردهم يوماً من الغي موردا... أرادوا أموراً زينتها حلومهم 
  وإن يفترون هبتا عليه وجحدا... يرجون تكذيب النيب وقتله 

  صدور العوايل والصفح املهندا... كذبتم وبيت اهللا حىت نذيقكم 
  إذا ما تسربلنا احلديد املسردا... منا منظر ذو كريهة ويبدو 

  وإما تروا سلم العشرية أرشدا... فإما تبيدونا وإمنا نبيدكم 
  ١١٩بنو هاشم خري الربية حمتدا ... وإال فإن احلي دون حممد 

  ولست بالق صاحب اهللا أوحدا... وإن له منكم من اهللا ناصرا 
  ريب يف الكتاب حممدافسماه ... نيب أتى من كل وحي حبظه 

  جال الغيم عنه ضوءه فتعددا... أغر كضوء الشمس صورة وجهه 
  وإن قال قوالً كان فيه مسدداً... أمني على ما استودع اهللا قلبه 

  .آخر اجلزء الرابع حبمد اهللا وعونه يتلوه وفاة خدجية بنت خويلد رضي اهللا عنها
  كري عن حممد بن اسحق بسم اهللا الرمحن الرحيماجلزء اخلامس من كتاب املغازي رواية يونس بن ب

  وفاة خدجية بنت خويلد

أنا أبو طاهر حممد بن عبد الرمحن : أنا الشيخ أبو احلسني أمجد بن حممد بن النقور الزاز قراءة عليه وأنا أمسع قال
: جلبار العطاردي قالنا أبو عمر أمحد بن عبد ا: قرئ على أيب احلسني رضوان بن أمحد وأنا أمسع قال: املخلص قال

مث إن خدجية بنت خويلد وأبا طالب ماتا يف عام واحد فتتابعت على رسول : نا يونس بن بكري عن ابن اسحق قال
اهللا صلى اهللا عليه وسلم املصائب هبالك خدجية وأيب طالب، وكانت خدجية وزيرة صدق على اإلسالم، كان يسكن 

  .إليها
أتاين آت من اهللا عز وجل : لعبدي عن عبد اهللا بن أوىف أن رسول اهللا حروف قالنا يونس عن فايد بن عبد الرمحن ا

  .يبشر خدجية ببيت يف اجلنة من قصب ال صخب فيه وال نصب
ما غرت على امرأة لرسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ما : نا يونس عن هشام ابن عروة عن أبيه عن عائشة قالت



ه هلا، وما تزوجين إال بعد موهتا بثالث سنني، ولقد أمر ربه أن يبشرها غرت على خدجية مما كنت أمسع من ذكر
  .ببيت يف اجلنة من قصب ال نصب وال صخب
أهدي لرسول اهللا صلى : نا أبو جنيع أوب عبد اهللا بن أيب جنيع قال: نا يونس عن عبد الواحد بن أمين املخزومي قال
: اذهب هبذا إىل فالنة، فقالت له عائشة: اوله الرسول بيده فقال لهاهللا عليه وسلم جزوراً وحلم، فأخذ عظماً منها فن

لكأنه ليس يف : إن خدجية أوصتين هبا، فغارت عائشة، وقالت: مل عمرت يدك؟ فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم
بشدق  فقام يا رسول اهللا مالك ولعائشة إهنا حدث وأنت أحق من جتاوز عنها، فأخذ! األرض امراة إال خدجية

واهللا لقد آمنت يب إذ كفر قومك، ورزقت ! ألست القائلة كأنه ليس على األرض إمرأة إال خدجية؟: عائشة وقال
  .مين الولد وحر متموه

مسعت رسول اهللا صلى اهللا : نا يونس عن هشام بن عروة عن أبيه عن عبد اهللا بن جعفر عن علي بن أيب طالب قال
  . ابنة عمران وخري نسائها خدجية بنت خويلدخري بناهتا مرمي: عليه وسلم يقول

حسبك من نساء العاملني أربع : نا يونس عن احلسن بن دينار عن احلسن أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال
  .مرمي ابنة عمران، وآسية امرأة فرعون، وخدجية بنت خويلد، وفاطمة ابنة حممد صلى اهللا عليه وسلم

  .كر أزواج النيب صلى اهللا عليه وسلم فهو إمالء ابن اسحق حرفاً حرفاًكل شيء من ذ: نا يونس قال

كان أول امرأة تزوجها رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم خدجية بنت خويلد بن : ابن اسحق قال ١٢١نا يونس عن 
ئذ بن عتيق بن عا -وهي بكر  -أسد بن عبد العزى بن قصي، وتزوج خدجية قبل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

عبد اهللا بن عمر بن خمزوم، فولدت له امرأة مث هلكت عنها، فتزوجها بعده أبو خالة النبشي بن زرارة أحد بين 
عمرو بن متيم، حليف بين عبد الدار، فولدت له رجالً وامرأة، مث هلك عنها، فتزوجها رسول اهللا صلى اهللا عليه 

ثوم، وفاطمة، وولدت بعد البنات القاسم، والطاهر، والطيب، زينب، ورقية، وأم كل: وسلم فولدت له بناته األربع
  .فذهب الغلمة مجيعاً وهم يرضعون

ولدت خدجية لرسول اهللا صلى اهللا عليه : نا يونس عن ابراهيم بن عثمان عن احلكم عن مقسم عن ابن عباس قال
  .يةالقاسم، وعبد اهللا، وفاطمة، وأم كلثوم، وزينب، ورق: وسلم إالمني وأربع نسوة

كان القاسم ابن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قد : نا يونس عن أيب عبد اهللا اجلعفي عن جابر حممد بن علي قال
لقد أصبح حممد أبتر من : بلغ أن يركب الدابة، ويسري على النجيبة؛ فلما قبضه اهللا عزوجل قال عمرو بن العاص

إن . فصل لربك واحنر" عوضاً، يا حممد من مصيبتك بالقاسم " إنا أعطيناك الكوثر : " ابنه، فإنزل اهللا عز وجل
وعاشت رقية حىت تزوجها عثمان بن عفان، فلما ماتت : نا أمحد عن يونس عن ابن اسحق قال" شانئك هو األبتر 

زوجه رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أم كلثوم، ويزعمون أنه قد ولد له من رقية إالم، فذهب وهو صغري رضيع، 
  .كان يكىن عثمان، أبا عبد اهللاوبه 

وكانت زينب عند أيب العاصي بن الربيع، فولدت له أمامة، وعلياً، فذهب : أنا يونس عن ابن اسحق قال: أنا أمحد
علي وهو إالم، وبقيت أمامة حىت تزوجها علي بعد فاطمة، فتزوجت بعد قتلى علي املغرية بن نوفل بن احلارث بن 

  .عبد املطلب، فهلكت عنده

  تزويج فاطمة



خطبت فاطمة إىل : حدثين عبد اهللا بن أبيب جنيع عن جماهد عن علي قال: أنا يونس عن ابن اسحق قال: أنا أمحد
هال مسعت أن فاطمة قد خطبت إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه : رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فقالت يل موالة يل

: أن تأيت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فيزوجك، فقلت فقد خطبت، فما مينعك: ال، قالت: وسلم؟ فقلت
 ١٢٢إنك إن جئت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم زوجك فو اهللا ما زالت : فقالت! وعندي شيء أتزوج به؟

ترجيين حىت دخلت على رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، وكان لرسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم جالل وهيبة، 
ما جاء بك، : يديه أفحمت، فو اهللا ما استطعت أن أتكلم، فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلمفلما قعدت بني 

نعم، : لعلك جئت ختطب فاطمة؟ فقلت: ما جاء بك، ألك حاجة؟ فسكت، فقال: ألك حاجة؟ فسكت، فقال
حكتها، فوا الذي ما فعلت درع سل: ال واهللا يا رسول اهللا، فقال: وهل عندك من شيء تستحلها به؟ فقلت: فقال

قد زوجتكما فابعث هبا إليها فاستحلها هبا، : عندي، فقال: نفس علي بيده إهنا حلطيمة ما مثنها أربعة دراهم، فقلت
  .فإن كانت لصداق فاطمة ابنة رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم

ل اهللا صلى اهللا عليه ملا خطب علي فاطمة أتاها رسو: أنا يونس عن عباد بن منصور عن عطاء بن أيب رباح قال
  .إن علياً قد ذكرك، فسكتت، فخرج رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فزوجها: وسلم فقال
احلسن، واحلسني، وحمسن، فذهب حمسن : فولدت فاطمة لعلي: مسعت ابن اسحق قال: نا يونس قال: أنا أمحد

  .أم كلثوم وزينب: صغرياً، وولدت له
فجاء رسول اهللا : ملا ولدت حسن مسيته حرباً، قال: يه عن هانئ عن علي قالأنا يونس عن يونس بن عمرو عن أب

هللا : مسيته حرباً، فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: أروين بين، ماذا مسيتموه؟ فقلت: صلى اهللا عليه وسلم فقال
سني، فلما ولدت الثالث ال ولكن أمسه ح: عليه، ال ولكن امسه حسن، فلما ولدت ولدت حسيناً مسيته حرباً، فقال

ال : مسيناه حرباً، فقال: أروين ابين ماذا مسيتموه؟ فقلنا: مسيته حرباً، فجاء رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فقال
  .شربه وشبرياً، يقول حسن وحسني: إين مسيتهم ببين عرون: ولكن امسه حمسن، مث قال

  تزويج عمر بن اخلطاب أم كلثوم بنت علي
وتزوج أم كلثوم ابنة علي من فاطمة ابنة رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم : ونس عن ابن اسحق قالنا ي: نا أمحد

  .عمر بن اخلطاب، فولدت له زيد بن عمر وامرأة مع، فمات عمر عنها

خطب عمر بن اخلطاب إىل علي بن أيب : فحدثين عاصم بن عمر بن قتادة قال: نا يونس عن ابن إسحق قال: نا أمحد
هي صغرية، : نته أم كلثوم، وكانت لفاطمة بنت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، فاعتل علي عليه، وقالطالب اب
فابعثها إيل، فرجع علي فدعاها حلة  ١٢٣ال واهللا ما ذاك بك ولكن أردت منعي، فإن كان كما تقول : فقال عمر

ذه احللة، فأتته هبا، فقالت له ذلك، فأخذ يقول لك أيب كيف ترى ه: انطلقي هبذه إىل أمري املؤمنني فقويل: فقال
ما أحسنها وأمجلها، ليست : حصان كرمي، انطلقي فقويل له: أرسل، فأرسلها وقال: بدرعها فاجتبذهتا منه، وقالت
  .واهللا كما قلت، فزوجها إياه

خلطاب إيل خطب عمر بن ا: نا يونس عن خالد بن صاحل عن واقد بن حممد بن عبد هللا بن عمر عن بعض أهله قال
إن علي فيها : علي بن أيب طالب ابنته أم كلثوم، وأمها فاطمة بنت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، فقال له علي

: زوجه، فدعا أم كلثوم وهي يومئذ صبية فقال: أمراء حىت استأذهنم، فأتى ولد فاطمة، فذكر ذلك هلم فقالوا
إنا قد قضينا حاجتك اليت طلبت، فأخذها عمر : السالم ويقول لكإن أيب يقرئك : انطلقي إىل أمري املؤمنني فقويل

: يا أمري املؤمنني ما كنت تريد إليها وهي صيب صغرية؟ قال: إين خطبتها إىل أبيها فزوجنيها، فقيل: فضمها إليه وقال



كون بيين وبني كل سبب منقطع يوم القيامة إال سبيب، فأردت أن ي: إين مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول
  .رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم سبب صهر

ملا تزوج عمر بن اخلطاب أم : حدثين أبو جعفر عن أبيه علي بن احلسني قال: نا يونس عن ابن إسحق قال: نا أمحد
فيه  كلثوم ابنة علي أتى جملساً يف مسجد رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم بني القرب واملنرب للمهاجرين مل يكن جيلس

: أما واهللا ما دعاين إىل تزوجيها إال أين مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول:غريهم، فدعوا له بالربكة فقال
  .كل سبب ونسب منقطع يوم القيامة إال ما كان من نسيب وسبيب

مهور النساء فإنه ال تغالوا يف : أنا يونس عن هشام بن سعد القرشي عن عطاء اخلرساين عن عمر بن اخلطاب أنه قال
لو كان تقوى هللا أو مكرمة يف الدنيا كان نبيكن أوالكم بذلك، ما أصدق أحداً من نسائه وال أصدق بناته أكثر من 

اثنيت عشرة أوقية أربعمائة ومثانون درمهاً، مث أن عمر بن اخلطاب بعد خطب أم كلثوم ابنة علي بن أيب طالب 
  .فأصدقها أربعني ألفاً

فلما عمر بن اخلطاب عن أم كلثوم ابنة علي تزوجت عون بن جعفر، فهلك : ونس عن ابن إسحق قالنا ي: نا أمحد
  .عنها عون ومل يصب منها ولد

  تزويج أم كلثوم عون بن جعفر بن أيب طالب

حدثين والدي إسحق بن يسار عن حسن بن حسن عن علي بن أيب طالب : نا أمحد نا يونس عن ابن إسحق قال
إنك من : ا أميت أم كلثوم ابنة علي من عمر بن اخلطاب دخل عليها حسن وحسن أخواها فقاال هلامل: أنه قال ١٢٤

قد عرفت سيدة نساء املسلمني وابنة سيدهتن وإنك واهللا لئن أمكنت عليا من زمتك لينكحنك بعض أيتامه، ولئن 
متوكالً على عصاه، فجلس فحمد اهللا أردت أن تصينب بنفسك ماالً عظيماً لتصيبنه، فو اهللا ما قاما حىت طلع علي 

قد عرفتم منزلتكم يا بين فاطمة واثرتكم على : وأثىن عليه مث ذكر منزلتهم من رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وقال
صدقت رمحك اهللا وجزاك عنا خرياً، : سائر ولدي ملكانكم من رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وقرابتكم منه، فقالوا

أي أبة، واهللا إين المرأة : إن اهللا عز وجل قد جعل أمرك بيدك فأنا أحب أن جتعليه بيدي، فقالت أي بنية: فقال
: أرغب فيما يرغب فيه الناس، وأحب أن أصيب ما تصيبه النساء من الدنيا، فأنا أريد أن أنظر يف أمر نفسي، فقال

واهللا ال أكلم رجالً منهما أو تفعلني، فاخذا : فقالال واهللا يا بنية ما هذا من رأيك، ما هو إال من رأي هذين، مث قام 
فإين قد : قد فعلت، قال: إجلس يا أبة فو اهللا ما على هجرتك من صرب، اجعلي أمرك بيده، فقالت: بثيابه فقاال

زوجتك عون بن جعفر، وإنه إلالم، مث رجع إىل بيته فبعث إليها بأربعة آالف، وبعث إىل ابن أخيه فأدخله عليها، 
: فو اهللا ما مسعت مبثل عشق منها له منذ خلقك اهللا، فما نشب عون أن هلك، فرجع إليها علي فقال: حسن قال

أي بنية اجعلي أمرك بيدي ففعلت، فزوجها حممد بن جعفر، مث خرج فبعث إليها بأربعة آالف درهم مث أدخله 
  .عليها

لثوم ابنة علي فتزوجها حممد بن جعفر بن أيب فمات عون بن جعفر عن أم ك: نا يونس عن ابن اسحق قال: نا أمحد
  .طالب فمات عنها ومل يصب منها

  تزويج زينب بنت علي



  وأمها فاطمة بنت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم

كانت زينب ابنة علي حتت عبد اهللا ابن جعفر بن أيب طالب؛ فولدت له علي : نا يونس عن ابن اسحق قال: نا أمحد
  .وأم أبيها، فتزوج أم أبيها عبد امللك بن مروان وطلقها فتزوجها علي بن عبد اهللا بن عباس بن عبد اهللا بن جعفر،

خطب معاوية بن أيب سفيان إىل عبد اهللا بن جعفر ابنته من زينب ابنة : نا يونس عن ثابت بن دينار عن أيب جعفر قال
إن علي أمرياً لست أستطيع أن : اهللاأقضى عنك دينك، فوعده، فقال عبد : علي وأمها فاطمة؛ وقال له معاوية

إن معاوية خطب إيل ابنيت : وقال ١٢٥فاستأمره، وأتى حسني بن علي : أزوجها حىت استأمره، فقال له معاوية
: هو بيدك، قال: أحب أن جتعل أمرها بيدي، قال: ووعدين قضاء ديين، وإمنا أنت والد، أنت خاهلا فما ترى؟ قال له

هو بيدك، : إن أباك قد جعل أمرك بيدي فاجعلي أمرك بيدي، فقالت: اجلارية فقالفدخل حسني بن علي على 
هو : يا فالن اجعل أمرك بيدي، فقال: اللهم أقدر هلا خري من تعلم، فلقي شاباً منهم فقال: فخرج حسني فقال

  .بيدك
فاشترط رضى حسني فادعه  إنين خطبت إىل أيب جعفر ابنته: وكتب معاوية إىل مروان بن احلكم، وهو أمري املدينة

إن أمري املؤمنني كتب إيل أنه : إليك حىت يسلم، فجمع مروان الناس وجاء بالدف والسكر، ودعا حسيناً فقال
أشهدكم أين قد : خطب إىل عبد اهللا بن جعفر، واشترط رضاك، فسلم له، فحمد اهللا حسني وأثىن عليه مث قال

نشدتك باهللا هل : أبيتم يا بين هاشم إال غدرا، فقال له حسني: ل مروانزوجتها فالناً يعين الشاب الذي لقيه، فقا
تعلم أن احلسن بن علي خطب ابنة عثمان بن عفان فاجتمع الناس مثل اجتماعهم اآلن، وحضر احلسن لذلك، 

 بن فمن الغادر حنن أم أنتم، مث أعطى حسني عبد اهللا: نعم، قال احلسني: فجئت أنت فخطبت مث زوجتها غريه؟ فقال
جعفر أرضاً له يقال هلا البغيبغة فباعها من معاوية بألفي ألف، وأعطى الشاب الذي زوج أرضاً له أخرى قومت ألفي 

  .ألف، وأعطى من صلب ماله قيمة أربعة آالف الف
  ما جاء يف تزويج عثمان بن عفان

م على عثمان وهو مهموم، فقال أتى رسول اهللا صلى اهللا عليه وسل: نا يونس عن احلسن بن دينار عن احلسن قال
أفال : خطبت إىل عمر فردين، فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: مالك؟ قال: له رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم

أدلك على خنت خري لك من عمر، وأدل عمر على خنت خري له منك، فتزوج رسول اهللا حفصة ابنة عمر وزوج 
  .ثمان بن عفانالنيب صلى اهللا عليه وسلم ابنته ع

كان رسول اهللا صلى اهللا : نا يونس عن هشام بن سنرب عن حيىي بن أيب كثري عن املهاجر بن عكرمة املخزومي قال
  .إن فالناً يريد فالنة: عليه وسلم إذا اراد أن ينكح امرأة من بناته جلس عند خدرها فقال

ل اهللا صلى اهللا عليه وسلم كان يغار لبناته غرية حدثين من ال أهتم أن رسو: نا يونس عن ابن إسحق قال: نا أمحد
  .شديدة، وكان ال ينكح بناته على ضرة
رسول اهللا حروف قال المرأة  ١٢٦حدثين عمرو بن عبيد عن احلسن أن : نا أمحد نا وينس عن ابن إسحق قال

من جبل أسود إىل جبل أمحر،  أي بنية اهنا ال امرأة لرجل مل يأيت ما يهوى ودمه يف وجهه وإن أمرها أن تنقل: عثمان
  .أو من جبل أمحر إىل جبل أسود فاستصلحي زوجك

امر  -خطب علي ابنة أيب جهل إىل عمها احلارث، فاس : نا يونس عن زكريا بن أيب زائدة عن عامر الشعيب قفال
فاطمة : ا، فقالال ولكن تأمرين هب: عن أي شأهنا تسلين، عن حسبها؟ قال: رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، فقال



  .ال آيت شيئاً تكرهه: مضغة مين وال احب أن جتزع، فقال
  تزويج النيب سودة بنت زمعة

فماتت خدجية بنت خويلد قيل مهاجر النيب صلى اهللا عليه وسلم بثالثة سنني، : نا يونس عن ابن إسحق قال: نا أمحد
هي وأبو طالب يف سنة، مث تزوج رسول اهللا صلى مل يتزوج رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم عليها امراة حىت ماتت 

اهللا عليه وسلم بعد خدجية سودة بنت زمعة، وكانت قبله عند السكران بن عمرو، أخي سهيل بن عمرو، وكان ابن 
فتزوجها رسول اهللا صلى . عمها تزوجها وهي بكر، فهاجر إىل أرض احلبشة، مث قاما مكة فمات عنها مسلماً مبكة

  .ومل يصب منها ولداً حىت مات اهللا عليه وسلم

اعتدي، : نا يونس عن النعمان بن ثابت عن اهليثم أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال لسودة ابنة زمعة
نشدتك باهللا أال راجعتين ولك يومي أجعله ألي نسائك شئت فإمنا أريد أن أحشر : فتعرضت له يف طريقه فقالت له
  رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم من أزواجك يوم القيامة فراجعها

  تزويج النيب عائشة بنت أيب بكر الصديق

ملا دخلت سودة يف السن جعلت يومها لعائشة فكان : نا يونس عن هشام بن عروة عن ابن أبيه عروة بن الزبري قال
  .رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقسم به هلا

وسلم بعد سودة بنت زمعة عائشة بعد موت خدجية بثالث مث تزوج رسول اهللا صلى اهللا عليه : قال ابن اسحق
سنني، وعائشة يومئذ ابنة ست سنني، وبين هبا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وهي ابنة تسع سنني، ومات رسول 

  .اهللا صلى اهللا عليه وسلم وعائشة ابنة مثاين عشرة سنة
املنام  ١٢٧أريتك يف : لى اهللا عليه وسلم قالنا يونس عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أن رسول اهللا ص

هذه امرأتك فأكشف فأراك فأقول إن كان هذا من عند اهللا : مرتني، أرى أن رجالً حيملك يف سرقة حرير فيقول
  .ميضه

كانت أمي تعاجلين تريد لتسمعين بعض السمن لتدخلين على : نا يونس عن هشام بن عروة عن ابيه عن عائشة قالت
صلى اهللا عليه وسلم فما استقام هلا بعض ذلك حىت أكلت التمر بالقثاء، فسمنت عليه كأحسن ما يكون رسول اهللا 
  .من السمن

إين أللعب مع جواري من األنصار يف ارجوحة بني : حتدث هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت: نا يونس قال
يدي على بطين ألرد نفسي لكي ترى ما يب،  خنلتني إذ أتت أمي فأخذت بيدي ما أدري ما تصنع يب فجعلت أضع

  .فذهبت يب أمي ونطقتين وأدخلتين على رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم
: حدثين حيىي بن عباد عن أبيه عباد عباد بن عبد اهللا بن الزبري عن عائشة قالت: نا أمحد نا يونس عن ابن اسحق قال

واعروساه، : ل كنت عليه، قوي منكر، فو اهللا ما أنسى قول أميملا قدمنا مهاجرين سلكنا يف ثنية صعبة فنفر يب مج
واهللا ما أراه ألقى خطامه، فألقيته فقام يستدير عليه كأمنا انسان جالس حتته : فركب يب رأسه فسمعت قائالً يقول

  .ميسكه
  تزويج النيب حفصة بنت عمر



هللا عليه وسلم بعد عائشة حفصة بنت عمر، مث تزوج رسول اهللا صلى ا: نا يونس عن حممد بن اسحق قال: نا امحد
  .وكانت قبله عند خنيس بن حذافة، أحد بين سهم، فمات رسول اهللا حروف ومل يصب منها ولداً

: دخل عمر على أخيت حفصة وهي تبكي، فقال هلا: نا يونس عن سليمان األعمش عن أيب صاحل عن ابن عمر قال
لم طلقك، إنه قد كان طلقك مرة مث راجعك، واهللا إن كان طلقك ما يبكيك، لعل رسول اهللا صلى اهللا عليه وس

  أخرى ال أكلمك كلمة أبداً
  تزويج النيب زينب بنت خزمية

مث تزوج رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم بعد حفصة زينب ابنة خزمية اهلاللية، أم : نا يونس عن ابن اسحق: نا أمحد
أو عند أخيه الطفيل بن احلارث بن عبد املطلب بن عبد مناف، املساكني، وكانت قبله عند احلصني بن احلارث 

  .ماتت باملدينة، أول نسائه موتاً، ومل يصب رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم منها ولداً
أينا أسرع بك : قلن النسوة لرسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: نا يونس عن زكريا بن أيب زائدة عن عامر الشعيب قال

أطولكن يداً، فأخذن يتنازعن عن أطوهلن يداً، فلما توفيت زينب علموا أهنا كانت أطوهلن يداً يف : قالف: حلوقاً؟ قال
  .اخلري والصدقة

  تزويج النيب أم حبيبة
مث تزوج رسول اهللا حروف بعد زينب أم حبيبة بنت أيب سفيان، كانت قبله : نا وينس عن ابن اسحق قال: نا أمحد

ئاب، أحدبين أسد أخي عبد اهللا بن جحش، كان تزوجها وهي بكرن وكان له منها عند عبيد اهللا بن جحش بن ر
حبيبة ابنة عبيد اهللا، فمات عنها بأرض احلبشة وقد تنصر بعد اسالمه، وكانت مهاجرة معه بأرض احلبشة، فلم 

  .يصب رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم منها ولداً
بعث رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم عمرو بن أمية : و جعفر قالحدثين أب: نا يونس عن ابن اسحق قال: نا أمحد

  .الضمري إىل النجاشي، فزوجه أم حبيبة ابنة أيب سفيان وساق عنه أربعمائة دينار
  تزويج النيب أم سلمة

 مث تزوج رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم بعد أم حبيبة أم سلمة هند بنت أيب: نا يونس عن ابن اسحق قال: نا أمحد
أمية، وكانت قبله عند أيب سلمة عبد اهللا بن عبد األسد بن هالل بن عبد اهللا بن عمر بن خمزوم هاجراً مجيعاً إىل 
أرض احبشة، مث قدما املدينة، فأصابته جراحة بأحد، فمات هبا من جراحته، كان تزوجها وخي بكر، فولدت له 

  .عليه وسلم منها ولداًسلمة، وعمر، ودرة، وزينب، ومل يصب رسول اهللا صلى اهللا 
كان رسول اهللا صلى اهللا عليه : نا يونس عن يونس بن عمرو عن أبيه عن أيب سلمة بن عبد الرمحن بن عوف قال

إن كان إمنا أن أزيدك : وسلم خيطب أم سلمة جيلس على اسكفة الباب ويضع ثوبه ويتكئ عليه ويقول عليه السالم
  .يف الصداق زدتك، وإن أردت أزد النسوة

كان لرسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يف : حدثين والدي اسحق بن يسار قال: نا يونس عن ابن اسحق قال: نا أمحد
كل يوم من سعد بن عبادة جفنة طعام يدور هبا معه حيث دار، وكان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم إذا خطب 

  .ن عبادة تأتيك كل غداةوجفنة سعد ب: امرأة عرض عليها ما أراد أن يسمي هلا، مث يقول
بعث رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم إىل أم سلمة خيطبها، : نا يونس عن أيب معشر املدين عن سعيد املقربي قال

إين يف خصال ال أقدر على أن أتزوجك يا رسول اهللا، إين امرأة كبرية، وأنا أغار على زوجي وأخاف أن : فقالت
وسلم، وأنا امرأة خمسوسة سهمي، وأنا مطفل ذات عيال، فقال رسول اهللا  أغار على رسول اهللا صلى اهللا عليه



أما ما تذكرين من الكرب فإنه ليس عليك أن تتزوجي من هو أكرب منك، وأما ما تذكرين من : صلى اهللا عليه وسلم
ترك ديناً أو عياالً السهم، فأنا ادعو اهللا أن حيسن سهمك، وأما ما تذكرين من العيال، فمت ترك ماالً فلورثته، ومن 

  .فعلى اهللا وعلى رسوله فتزوجها رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم
حدثين عبد اهللا بن أيب بكر بن حزم، وعبد الرمحن بن احلارث ومن ال أهتم : نا يونس عن ابن اسحق قال: نا أمحد

أم سلمة ابنها سلمة، فزوجه  كان الذي زوج رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: عن عبد اهللا بن شداد بن اهلاد قال
هل : رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ابنة محزة ومها صبيان صغريان، فلم جيتمعا حىت ماتا، فقال رسول اهللا حروف

  .جزيت سلمة بتزوجيه إياي أمه
يه حدثين عبد امللك بن أيب بكر بن عبد الرمحن بن احلارث بن هشام عن أب: نا يونس عن ابن اسحق قال: ما أمحد
سع عندي، فقال رسول : تزوج رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أم سلمة يف شوال ومجعها يف شوال فقالت له: قال

اهللا صلى اهللا عليه وسلم إن شئت فعلت وسبعت عند صواحبك، وإن شئت فالث مث أدور عليهن يف يومك، 
  .ال بل ثالث: فقالت

  .اهللا صلى اهللا عليه وسلم أومل على أم سلمة بتمر وسويقنا يونس عن النعمان بن ثابت عن اهليثم أن رسول 

  تزويج زينب ابنة جحش

مث تزوج رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم بعد أم سلمة زينب ابنة جحش : نا يونس عن ابن اسحق قال: نا أمحد
ه اهللا إياها، أخت عبد اهللا بن جحش إحدى نساء بين أسد بن خزمية، وكانت قبله عند مواله زيد بن حارثة، زوج

  .فمات رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، ومل يصب منها ولداً، وهي أم احلكم
مرض زيد بن حارثة فدخل عليه رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم : نا يونس عن أيب سلمة اهلمذاين موىل الشعيب قال

نظر إليه رسول اهللا صلى اهللا يعوده، وزينب ابنة جحش امرأته جالسة عند رأس زيد، فقامت زينب لبعض شأهنا ف
: أطلقها لك يا رسول اهللا؟ فقال: سبحان اهللا مقلب القلوب واالبصار، فقال زيد: عليه وسلم، مث طأطأ رأسه فقال

  " .وكان أمر اهللا مفعوال : " إىل قوله" وإذا تقول للذي أنعم اهللا عليه وأنعمت عليه : " ال، فانزل اهللا عز وجل
  ابنة احلارثتزويج النيب جويرية 

جويرية  ١٣٠تزويج رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم بعد زينب بنت جحش : نا يونس عن ابن اسحق قال: نا أمحد
ابنة احلارث بن أيب ضرار، وكانت قبله عند ابن عم هلا يقال له ابن ذي الشفر، فمات رسول اهللا صلى اهللا عليه 

  .وسلم ومل يصب منها ولداً

ملا قسم : حدثين حممد بن جعفر بن الزبري عن عروة عن عائشة أهنا قالت: ابن اسحق قالنا يونس عن : نا امحد
رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم سبايا بين املطلق وقعت جويرية ابنة احلارث يف السهم لثابت بن قيس والبن عم له، 

أنت وسول اهللا صلى اهللا عليه فكاتبته على نفسها، وكانت امرأة حلوة مالحة ال يراها أحد إال أخذت بنفسه، ف
سريى منها مثلما رأيت، فلما : فو اهللا ما هو إال أن رأيتها فكرهتها وقلت: وسلم تستعينه يف كتابتها، قالت عائشة

يا رسول اهللا أنا جويرية ابنة احلارث، سيد قومه، وقد أصابين من البالء ما مل خيف عليك وقد : دخلت عليه قالت
أو خري من ذلك، أودي عنك كتابتك : على كتابيت، فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم كاتبت على نفس فأعين

نعم، ففعل رسول اهللا صلى اهللا عليه، فبلغ الناس أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم تزوجها، : وأتزوجك؟ فقالت



املطلق، فلقد أعتق هبا مائة أهل  أصهار رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، فأرسلوا ما كان يف أيديهم من بين: فقالوا
  .بيت من بين املطلق، فما أعلم امرأة أعظم بركة على أهل بيت منها

  تزويج النيب صفية ابنة حيي

كانت جويرية من ملك ميني رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم : نا يونس عن زكريا بن أيب زائدة عن عامر الشعيب قال
  .كل مملوك من بين املطلقفأعتقها واستنكحها وجعل مهرها عتق 

مث تزوج رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم بعد جويرية صفية ابنة حيي، وكانت : نا يونس عن ابن اسحق قال: نا أمحد
  .قبله عند كنانة بن الربيع بن أيب احلقيق، فمات عنها رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ومل يصب منها ولداً

حدثين والدي اسحق بن يسار قال ملا افتتح رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم : النا يونس عن ابن إسحق ق: نا أمحد
حصن ابن أيب احلقيق أيت بصفة ابنة حيي ومعها ابنة عم هلا جاء هبا بالل فمر هبما على قتلى من قتلى يهود، فلما 

هللا عليه وسلم رأهتم اليت مع صفية صكت وجهها، وصاحت وحثت التراب على رأسها، فقال رسول اهللا صلى ا
غربوا هذه الشيطانة عين، وأمر بصفية خلفه وغطى عليها ثوبه، فعرف الناس أنه اصطفاها لنفسه، وقال رسول اهللا 

يا بالل نزعت منك الرمحة حني متر بامرأتني على : صلى اهللا عليه وسلم لبالل، حيت رأى من اليهودية ما رأى
قمراً وقع يف حجرها، فذكرت ذلك ألبيها فضرب وجهها أن  ٣٣١قتالمها وقد كانت صفية رأت قبل ذلك 

إنك لتمدين عنقك إىل أن تكون عند ملك العرب، فلم يزل األثر يف وجهها حىت أتى هبا : ضربة أثر فيه، وقال
  .رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، فسأهلا عنه، فأخربته خربه

أعتق رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم : بن مالك قال يونس عن هشام بن أيب عبد اهللا عن شعييب بن احلباب عن أنس
  .صفية وجعل عتقها صداقها

ملا تزوج رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم صفية ابنة : نا يونس عن عبد اهللا بن عبد األزدي عن أنس بن مالك قال
  .حيي دعا الناس على مأدبته وهي يومئذ باحليس والتمر

  .رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أو مل على بعض نسائه بقدر من جشيشه بلغين: يونس عن سليمان األعمش قال
  تزويج رسول اهللا ميمونة بنت احلارث اهلاللية

مث تزوج رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم بعد صفية ميمونة بنت احلارث : نا يونس عن ابن اسحق قال: نا امحد
بن حسل من بين عامر بن لؤي، مات رسول اهللا صلى اهللا اهلاللية، وكانت قبله عند أيب رهم قيس أحد بين مالك 

  .عليه وسلم ومل يصب منها ولداً
هذا عبد اهللا بن عباس يزعم أن : حدثين ثقة عن سعيد بن املسيب أنه قال: نا يونس عن ابن اسحق قال: نا أمحد

لى اهللا عليه وسلم مكة رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم نكح ميمونة وهو حمرم، وكذب، إمنا قدم رسول اهللا ص
  .فحل، فكان احلل والنكاح مجيعاً فشبه ذلك على الناس

تزوج رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم : نا يونس عن جعفر بن برقان عن ميمونة بن مهران عن يزيد بت األصم قال
  .ميمونة وهو حالل، بعث إليها الفضل بن عباس ورجالً معه فزوجاها إياه

 بن حمزر عن يزيد بن األصمك أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم تزوج ميمونة وهو حالل نا يونس عن عبد اهللا
  .بسؤف، وبىن هبا وهو حالل يف قبة هلا، فماتت فيها

تزوج رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم : نا يونس عن عبد اهللا بن حمرز عن عطاء بن أيب رباح عن ابن عباس قال



  .ميمونة وهو حمرم
  .تزوج رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ميمونة وهو حمرم: زكريا بن أيب زائدة عن الشعيب قالنا يونس عن 

  تزويج أمساء بنت كعب اجلونية وعمرة بنت يزيد

كان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم تزوج أمساء ابنة كعب اجلونية، ومل : نا يونس عن ابن اسحق قال: نا أمحد
مث بين الوحيد، وكانت قبله عند  ١٣٢رة ابنة يزيد إحدى نساء بين كالب يدخل هبا حىت طلقها، وتزوج عم

  .الفضل بن العباس بن عبد املطلب مطلقها رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قبل أن يدخل هبا
  امرأة من غفار

لم امرأة تزوج رسول اهللا صلى اهللا عليه وس: نا يونس عن أيب حيىي بن زيد الطائي عن سعد بن زيد األنصاري قال
من غفار، فدخل هبا فأمرها فنزعت ثوهبا فرأى هبا بياضاً من برص عند ثديها فامناز رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

  .خذي ثوبك واحلقي بأهلك، وأكمل هلا صداقها: وقال
اهللا  نا يونس عن إبراهيم بن امساعيل عن عثمان بن كعب القرظي أن أخا لتميمة ابنة وهب ذكر أختاً له لرسول

اعوذ بالل : أحتبني أن أتزوجك، فقالت: صلى اهللا عليه وسلم، وذكر حاهلا، فقال هلا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم
  .منع اهللا عائذة: منك، فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم

عن ابن عباس  حدثين احلسني بن عبد اهللا بن عبيد اهللا بن عباس عن عكرمة: نا يونس عن ابن اسحق قال: نا أمحد
نظر رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم إىل أم حبيب ابنة عباس وهي بدر بني يديه فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه : قال

لئن بلغت هذه وأنا حي ألتزوجنها، فقبض رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قبل أن تبلغ فتزوجها األسود بن : وسلم
  .ق بن األسود ولبابة ابنة األسود، مستها بامسها أم الفضل وكان امسها لبابةعبد األسد أخو أيب سلمة، فولدت له رز

  عدد النسوة الاليت وهنب أنفسهن
وهنب لرسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم نساء أنفسهن، فدخل : نا يونس عن زكريا بن أيب زائدة عن الشعيب قال

ترجى من تشاء منهن : " هن أم شريك، فذلك قولهببعضهن، وأرجأ بعض فلم يقربن حىت تويف، ومل ينكحن بعده، في
  " .وتؤي إليك من تشاء ومن ابتغيت ممت عزلت فال جناح عليك 

ترجى من تشاء منهن : " نا أيب عن جرير بن عبد احلميد عن منصور بن أيب رزين يف قول اهللا تعاىل: نا امحد قال
عليه وسلم سودة، وأم حبيبة، وميمونة، فأراد فكان فيمن أرجأ رسول اهللا صلى اهللا " وتؤوي إليك من تشاء 

فتركهن على حاهلن وقسم هلن : فراقهن فقلن ال تفارقنا ودعنا لعى حالنا واقسم لنا ما شئت من نفسك ومالك، قال
  .عائشة، وأم سلمة، وزينب، وحفصة، وكانت قسمتة من نفسه وماله بينهن سواء: وكان مما آوى: ما شاء، قال

كنت أغار، فقلت المرأة ممن وهبت نفسها لرسول اهللا : بن عروة عن أبيه عن عائشة قالتنا يونس عن هشام 
املراة أن هتب نفسها بغري صداق، وكان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم  ١٣٣أما تستحي : صلى اهللا عليه وسلم

ومن ابتغيت ممن  ترجي من تشاء منهن وتؤوي إليك من تشاء: " قد اعتزل بعضهن، وكنت على رجاء فلما نزل
  .إين ألرى ربك يسارع لك يف هواك: أيست وقلت" عزلت فال جناح عليك 

مل يكن عند رسول اهللا صلى اهللا : نا يونس عن عنبسة بن األزهر عن مساك بن حرب عن عكرمة عن ابن عباس قال
  .عليه وسلم امرأة وهبت نفسها له

يا أيها النيب قل ألزواجك : " رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلمنزل على : نا يونس عن أيب سلمة اهلمذاين عن الشعيب



إىل آخر اآليتني، فخريهن رسول اهللا حروف فاخترن اهللا ورسوله والدار " ان كننت تردن احلياة والدنيا وزينتها 
عجبك ال حيل لك النساء من بعد وال تبدل هبن من أزواج ولو أ: " اآلخرة، فشكر اهللا هلن ذلك وأنزل اهللا عليه

  " .حسنهن إال ما ملكت ميينك 
  ما اختذه النيب من السراري

ومات رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم عن التسع من مسائه ومل متت قبله غري : نا يونس عن ابن اسحق قال: نا أمحد
وال  خدجية ابنة خويلد وزينب أم املساكني، ومات عن التسع البواقي، ومل يهاجر منهن إىل أرض احلبشة غريها

أم سلمة، وأم حبيبة وفالنة، ومل يصب الولد إال من خدجية، وكان عند رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم : الثالث
رحيانة ابنة عمرو بن حذافة، فلم يصب منها ولداً حىت مات، ومارية أم ابراهيم : صلى اهللا عليه وسلم يف ملك ميينه

  .لى اهللا عليه وسلم الولد إال من خدجية وماريةالقبطية، ولدت له ابراهيم فلم يصب رسول اهللا ص
مات ابراهيم بن رسول اهللا : حدثين حممد بن طلحة عن يزيد بن ركانة قال: نا يونس عن ابن اسحق قال: نا أمحد

  .صلى اهللا عليه وسلم وهو ابن مثانية عشر شهراً، فلم يصل عليه

  .أيب بكر عن عمرة عن عائشة مبثلهحدثين عبد اهللا بن : نا يونس عن ابن اسحق قال: نا أمحد
ولدت مارية القبطية لرسول اهللا صلى اهللا : نا يونس عن ابراهيم بن عثمان عن احلاكم عن مقسم عن ابن عباس قال

إن له ملرضعة يف اجلنة، ولو بقي لكان صديقاً نبياً، ولو : عليه وسلم ابراهيم، فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم
  .بطيبقي ألعتق كل ق

أخذ رسول اهللا : نا يونس عن حممد بن عبد الرمحن بن أيب ليلى عن عطاء بن جابر عن عبد الرمحن بن عوف قال
صلى اهللا عليه وسلم بيدي فانطلق يب إىل النخل، فوجد فيه ابراهيم بن النيب صلى اهللا عليه وسلم، فأخذه فوضعه يف 

 ١٣٤يا رسول اهللا تبكي، يأمل تنه عن : هللا شيئاً، فقلت لهحجره فذرفت عيناه، مث قال با بين ما أملك لك من ا
إمنا هنيت عن النوح، عن صوتني أمحقني فاجرين، صوت عند نعغمة لعب وهلو، ومزامري شيطان، : البكاء؟ فقال

وصوت عند مصيبة، مخش وجوه، وشق جيوب ورنة شيطان، وهذا رمحة ومن ال يرحم ال يرحم، يا ابراهيم لوال أنه 
، ووعد صدق، وأهنا سبيل مأتية ال بد منها حىت يلحق آخرنا أولنا حلزنا عليك حزناً هو أشد من هذا، وإنا أمر حق

  .بك حملزونون، تبكي العني وحيزن القلب، وال نقول ما يسخط الرب
ته باسم ولد يل البارحة إالم فسمي: نا يونس عن املبارك بن فضالة عن احلسن أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال

  .أيب ابراهيم
حدثين ابراهيم بن حممد بن علي بن أيب طالب عن أبيه عن جده علي بن أيب : نا يونس عن ابن اسحق قال: نا أمحد

دعاين رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وقد كان كرب على مارية أم ابراهيم يف ابن عم هلا يزورها : طالب قال؛
يف وانطلق ف إن وجدته عندها فاقتله، فقلت يا رسول اهللا أكون يف أمرك خذ هذا الس: وخيتلف إليها قبطي، قال

كاملشكة احملماة ال يثنيين شيء حىت أمضي ملا أمرتين به، أو الشاهد يرى ما ال يرى الغائب؟ فقال رسول اهللا صلى 
ما رآين اخترت بل الشاهد برى ما ال يرى الغائب، فأقبلت متوحشاً السيف فأوجده عندها، فل: اهللا عليه وسلم

سيفي فعرفت أين أريده، اشتد يف خنلة فرقا فيها حىت إذا كان يف نصفها ودنوت منه رمى بنفسه على ظهره، مث شغر 
برجله فإذا أنه ألمسح أجب ما له مما للرجال قليل وال كثري، فغمدت السيف مث جئت رسول صلى اهللا عليه وسلم 

  .عنا أهل البيت احلمد هللا الذي يصرف: فأخربته اخلرب فقال



  ما عوض النيب من ابنه

كان العاصي بن وائل السهمي إذا ذكر رسول اهللا : نا يونس عن ابن اسحق قال حدثين يزيد بن رومان قال: نا أمحد
دعوه فإمنا هو رجل أبتر ال عقب له، لو قد هلك قد انقطع ذكره، فاسترحم منه، فأنزل : صلى اهللا عليه وسلم قال

حىت قضى السورة، إنا قد أعطيناك الكوثر ما هو خري لك " إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك واحنر : " اهللا عز وجل
  .العاصي بن وائل" إن شانئك هو األبتر " من الدنيا وما فيها، أو الكوثر العظيم من األمر، 

: الزهري قال حدثين جعفر بن عمرو بن أمية الضمري عن عبد اهللا بن مسلم: نا يونس عن ابن اسحق: نا أمحد
هنر : أعطاك ربك؟ فقال ١٣٥ما الكوثر الذي : قيل لرسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: مسعت أنس بن مالك يقول

كمثل ما بني صنعاء إىل ايلة من أرض الشام، آنيته أكثر من عدد جنوم السماء، يرده طري هلا أعناق كأعناق البخت 
  .أكلها أنعم منها: ا لناعمة؟ فقال رسول اهللاواهللا يا رسول اهللا إهن: فقال عمر بن اخلطاب

إنا : " نا يونس عن عيسى بن عبد اهللا التميمي عن عبد اهللا بن أيب جنيع عن أنس بن مالك قال يف قول اهللا عز وجل
 هو يف هنر يف اجلنة ليس أحديد خل اصبعيه يف: وقالت عائشة: هنر يف اجلنة قال ابن أيب جنيع: قال" أعطيناك الكوثر 

  .أذنيه إال مسع ذلك النهر
وضع اليمني : قال" فصل لربك واحنر : " نا يونس عن يزيد بن زياد بن أيب اجلعد عن عاصم اجلحدري عن علي

  .على الشمال يف الصالة
أمر أن : قال" فصل لربك واحنر " هنر يف اجلنة، : سألت عطاء عن الكوثر قال: نا يونس عن فطر بن خليفة قال

  .م النحر مث ينحريصلي الفجر يو
  حديث املستهزئني واآليات

قام رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم على أمر اهللا حمتسباً مؤدياً إىل قومه : نا يونس عن ابن اسحق قال: نا أمحد
النصيحة على ما كان فيهم من الفائرة واألذى واالستهزاء، وكان عظماء املستهزئني برسول اهللا صلى اهللا عليه 

األسود بن : كان املستهزئني برسول اهللا مخسة: دثين يزيد بن رومان عن عروة أو غريه من العلماء قالوسلم كما ح
عبد يغوث بن وهب، والسود بن املطلب بن أسد، والوليد بن املغرية، والعاصي بن وائل واحلارث بن الطالجطة 

نه فأتاه جربيل عليه السالم فوقف به عند أحد بين خزاعة، فكانوا يهزئون برسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ويغمزو
الكعبة وهم يطوقون به، فمر به األسود بن عبد يغوث فأشار جربيل إىل بطنه فمات حبناً؛ ومر به األسود ابن 

املطلب فرمى يف وجهه بورقة خضراء فعمي، ومر بن الوليد بن املغرية فأشار إىل جرح يف كعب رجله قد كان أصابه 
انتقض به فقتله، ومر به العاصي بن وائل فأشار إىل أمخص رجله، فركب إىل الطائف على محار قبل ذلك بيسري، ف

فريض به على شربقة فدخلت يف أمخص رجله شوكة فقتلته، ومر به احلارث بن الطالطلة فأشار إىل رأسه فامتخض 
  .إنا كفيناك املستهزئني: قيحاً حىت قتله، ففيهم أنزل اهللا عز وجل

يونس عن ابن اسحق قال حدثين الزهري عن عكاشة بن عبد اهللا بن أيب أمحد أنه حدث أن رجاالً من بين نا أمحد نا 
حني أسلم أخوه الوليد بن الوليد وقد كانوا أمجعوا أن يأخذوا فتية منهم  ١٣٦خمزوم مشوا إىل هشام بن الوليد 

إن قد اردنا أن نعاقب هؤالء : وخشوا شره -وعياش بن أيب ربيعة، فقالوا له . سلمة بن هشام: كانوا قد أسلموا
من فعل هذا فعليكم به وهذا أخي فعاقبوه : الفتية على هذا الدين الذي أحدثوا فإنا نأمن بذلك يف غريهم فقال

  :وإياكم نفسه وقال



  فيبقى بيننا أبداً تالح... أال ال تقتلوا أخي غبيش 
اللهم العنة من يغرر هبذا اخلبيث، فو اهللا : أشرفكم رجالً، فقالوااحذروا على نفسه، فأقسم باهللا لئن قتلتموه ألقتلن 

  .لو أصيب يف أيدينا لقتل أشرفنا رجالً، فتركوه ونزعوا عنه، فكان مما دفع اهللا به عنهم
يا حممد ختربنا : كلمت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قريش فقالوا: نا يونس عن أيب معشر عن حممد بن كعب قال

كان معه عصا ضرب هبا احلجر فانفجرت منه اثنتا عشرة، وختربنا أن عيسى كان حييي املوتى، وختربنا أن أن موسى 
أي شيء حتبون : مثود كانت له ناقة، فأتنا ببعض تلك اآليات حتىت نصدقك، فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم

؟ قالوا نعم واهللا لئن فعلت لنتبعنك أمجعني، فقام فإن فعلت تصدقوين: جتعل لنا الصفا ذهباً، قال: أن آتيكم به قالوا
ما شئت إن شئت أصبح ذهباً، ولكن مل : رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يدعو فجاءه جربيل عليه السالم فقال له

وأقسموا : أرسل آية لوم يصدقوا عند ذلك إال عذبتهم، وإن شئت فاتركهم حىت يتوب تائبهم فأنزل اهللا عز وجل
  " .ما كانوا ليؤمنوا إال أن يشاء اهللا : " إىل قوله" هد إمياهنم لئن جاءهتم آية ليؤمنن هبا باهللا ج

قال الناس لرسول اهللا صلى اهللا عليه : نا يونس عن عيسى بن عبد اهللا التميمي عن الربيع بن أنس البكري قال
إن شئتم دعوت اهللا فأنزهلا : هللا عليه وسلملو جئتنا بآية كما جاء هبا صاحل والنبيون، فقال رسول اهللا صلى ا: وسلم

  .ال نريدها: ينزل العذاب، قالوا: عليكم، فإن عصيتم هلكتم، يقول
كلمت قريش لرسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم : نا يونس عن أيب معشر املديين عن حممد بن كعب القرطي قال

ذه اجلبال، وأخرج لنا من األرض ينبوعاً حىت نشرب يا حممد إنا يف واد ضيق قليل املاء فسري عنا بقرآنك ه: فقالوا
ولو أن قرآناً سريت به اجلبتال أو : " ماذا لقوا، فأنزل اهللا عز وجل: منه املاء، وأخرج لنا آباءنا نكلمهم فنسأهلم

  .صنعت به هكذا لصنعته بقرآنك ١٣٧يقول يا حممد لو أن قرآناً " قطعت به األرض أو كلم به املوتى 
كل شيء نزل على رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم من القرآن فيه : ن هشام بن عروة عن أبيه عروة قالنا يونس ع

  .ذكر األمم والقرون وما يثبت به الرسول فإمنا نزل مبكة، وما كان من الفرائض والسنن فإمنا نزل باملدينة
ما : ناساً من الزط ففزع منهم فقالقدم عبد اهللا الكوفة فرأى أ: نا يونس عن مبارك بن فضالة عن احلسن قال

  .هؤالء أشبه من رأيت باجلن الذي أقراهم رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: هؤالء؟ فقيل الزط، فقال

  .بلغين أن اجلن الذي خاطبوا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم كانوا تسعة: نا يونس عن األعمش قال

  حديث ركانة بن عبد يزيد

والدي اسحق بن يسار أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال لركانة بن . ابن اسحق قال نا يونس عن: نا أمحد
وكان ركانة من  -لو أعلم ما تقول حقاً لفعلت فقال له رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم : أسلم ، قال: عبد يزيد

اهللا عليه وسلم فصرعه نعم، فقام رسول اهللا صلى : أرأيت إن صرعتك تعلم أن ذلك حق؟ قال:  -أشد الناس 
هذا : عد يا حممد، فعاد له رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، فأخذه الثانية فصرعه، وانطلق ركانة يقول: فقال له

  .ساحر، مل أر مثل سحر هذا قط، واهللا ما ملكت من نفسي شيئاً حىت وضع جنيب إىل األرض
  أعالم النبوة

سافرت مع رسول اهللا صلى اهللا عليه : يعلى بن مرة عن أبيه قال نا يونس عن األعمش عن املنهال بن عمرو عن
إن رسول اهللا يقول لكما أن : انطلق إىل هاتني األشاءتني فقل: وسلم سفراً، فرأيت منه شيئاً عجباً، نزلنا منزالً فقال



ها فالتقتا جتتمعا، فانطلقت فقلت هلما ذلك، فانتزعت كل واحدة منهما من أصلها فمرت كل واحدة إىل صاحبت
مجيعاً، فقضى رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم حاجته من ورائهما مث قال انطلق فقل هلما لتعود كل واحدة منهما إىل 

  .مكاهنا، فأتيتهما فقلت ذلك هلما، فمرت كل واحدة حىت عادت إىل مكاهنا
: ال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلمإن ابين هذا به ملم منذ سبع سنني يأخذه كل يوم مرتني فق: وأتته امرأة فقالت

إذا : اخرج عدو اهللا، أنا رسول اهللا، ثن قال هلا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: أذنيه، فأدنته منه، فتفل يف فيه وقال
ومعها كبشان وأقط ومسن، فقال  ١٣٨رجعنا فاعلمينا ما صنع، فلما رجع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم استقبلته 

والذي أكرمك ما رأينا به شيئاً منذ : خذ هذا الكبش، فأخذ منه ما أراد، فقالت: هللا صلى اهللا عليه وسلميل رسول ا
  .فارقنا

كما نعمل : ما لبعريكم هذا يشكوكم؟ فقالوا: مث أتاه بعري فقام بني يديه فرأى عينيه تدمعان، فبعث إىل أصحابه فقال
، فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فال تنحروه، واجعلوه، عليه، فلما كرب وذهب عمله تواعدنا لنحره غداً

  .واجعلوا يف األبل يكون فيها
جاءت امرأة بابن هلا إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه : نا يونس عن األعمش عن مشر بن عطية عن بعض أشياخه قال

أدنيه : ل اهللا صلى اهللا عليه وسلميا رسول اهللا إن ابين هذا مل يتكلم منذ ولد، فقال رسو: وسلم قد خترس فقالت
  .أنت رسول اهللا: من أنا فقال: منه، فقال

خرجت مع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يف : نا يونس عن امساعيل بن عبد امللك عن أيب الزبري عن جابر قال
منزالً بفالة من األرض سفر، وكان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم إذا أراد الرباز تباعد حىت ال يراه أحد، فنزلنا 

يا جابر خذ هذه األداوة وانطلق بنا، فلمات األداوة ماء وانطلقنا فمشينا حىت : ليس فيها علم وال شجرة، فقال يل
: يا جابر انطلق فقل هلذه الشجرة: ال نكاد نرى فإذا شجرتان بينهما أذرع، فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم

احبتك حىت أجلس خلفكما ففعلت، فرجعت حىت حلقت بصاحبتها، فجلس خلفها يقول لك رسول اهللا احلقي بص
حىت قضى حاجته، مث رجعنا فركبنا رواحلنا وسرنا كأمنا علينا الطري تظلنا، فإذا حنن بامرأة قد عرضت لرسول اهللا 

ثالث مرات ال  يا رسول اهللا إن ابين هذا يأخذه الشيطان كل يوم: صلى اهللا عليه وسلم معها صيب حتمله فقالت
يدعه، فوقف رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فتناوله فجعله بينه وبني مقدمة الرحل، فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه 

اخس عدو اهللا أنا رسول اهللا، فأعاد رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ذلك ثالث مرات، مث ناوهلا إياه فلما : وسلم
يا رسول اهللا قبل هدييت، فو : ملرأة معها كبشان تقودمها، والصيب حتمله، فقالترجعنا وكنا بذلك املاء عرضت لنا ا

خذوا أحدمها منها وذروا اآلخر، مث سرنا : الذي بعثك باحلق أن عاد إليه بعد، فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم
ساجداً، فقال رسول اهللا صلى ورسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم بيننا، فجاء مجل باد، فلما كان بني السماطني خر 

: قالوا: فما شأنه؟ قال: هو لنا يا رسول اهللا، قال: من صاحب هذا اجلمل؟ فقال فتية من األنصار: اهللا عليه وسلم
دنا حنره لنقسمه بني غلمتنا، فقال منذ عشرين سنة، فلما كربت سنه وكانت عليه شحيمة فأر ١٣٩سنونا عليه 

يا : فأحسنوا إليه حىت يأتيه أجله فقالوا: يا رسول اهللا هو لك، قال: تبيعونه؟ فقالوا: رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم
فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ال ينبغي لبشر، أن يسجد ! رسول اهللا حنن أحق أن نسجد لك من البهائم

  .لك، كان النساء ألزواجهنلبشر ولو كان ذ
خرج رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم إىل بعض شعاب مكة، وقد : نا يونس عن املبارك بن فضالة عن احلسن قال

رب أرين ما أطمأن إليه ويذهب عين هذا الغم، فأوحى اهللا عز : دخله من الغم ما شاء اهللا، من تكذيب قومه، فقال



رة شئت، فدعا غصناً فانتزع من مكانه، مث خد يف األرض حىت استوى كما ادع أي أغصان هذه الشج: وجل إليه
أيضلل آباءك : كان، فحمد رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم اهللا عز وجل وطابت نفسه، وقد كان قال املشركون

  " .من الشاكرين وكن : " إىل قوله" أفغري اهللا تأمروين أعبد أيها اجلاهلون : " وأجدادك يا حممد، فأنزل اهللا عز وجل
بينا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يف مسري له إذ نفذت : نا يونس عن مالك بن مغول عن طلحة بن أيب صاحل قال

يا رسول اهللا لو : أزوادهم حىت هم رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أن ينحر بعض محائلهم، فقال عمر بن اخلطاب
: قال -عوت اهللا فيه بالربكة، فجاء صاحب التمر وصاحب الرب بربه أمرت ما بقي من أزودة القوم فجمعته، فد

فدعا  -كانوا ميضغونه ويشربون عليه املاء : وما كانوا يصنعون بالنوى؟ قال: وقال جماهد وذو النوى بنواه، فقلت
مداً رسول اهللا من آمن اهللا تعاىل فيه بالربكة، فلما القوم أزودهتم، مث قال عند ذلك أشهد أال إله إال اهللا وأشهد أن حم

  .باهللا غري شاك فيهما مل حيجب عن اجلنة

بينما راع : حدثين أبو نضرة العبدي عن أيب سعيد اخلدري أنه حدثهم قال: نا يونس عن القاسم بن الفضل قال
ما أ: يرعى يف احلرة إذ عرض ذئب لشاة من غنمه، فحال بني الذئب وبينها، فأقعى الذئب على ذنبه فقال للراعي

! عجباً من ذئب مقعى على ذنبه يكلمين كالم اآلدميني: تتقي اهللا، حتول بيين وبني رزق ساقه اهللا إيل، قال الراعي
أال أحدثك بأعجب مين، رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم سحدث الناس بأنباء ما قد سبق فساق : فقال له الذئب

من زواياها، مث دخل على رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم  فزواها إىل زاوية ١٤٠الراعي شياهه حىت أتى املدينة 
فحدثه مبا قال الذئب فخرج رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم إىل الناس فقال للراعي حدثهم، فأخربهم مبا قال 

صدق الراعي، والذي نفسي بيده، إهنا من أشرط الساعة كالم : الذئب فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم
نس، وال تقوم الساعة حىت تكلم السباع األنس، ويكلمه شراك نعله، وحيدثه سوطه، وخيربه فخذه ما السباع األ

  .أحدث أهله بعده
بينا رجل من أسلم : حدثين شهر بن حوشب عن أيب سعيد أنه قال: نا يونس عن عبد احلميد بن هبرام الفزاري قال

ه الذئب فانتزع شاة من غنمه، فهجاه الرجل، ورماه حىت يف غنيمة له يهش عليها ببيداء ذي احلليفة إذ غدا علي
أما اتقيت اهللا، حلت بيين وبني شاة : استنقذ منه شاته، مت أقبل الذئب حىت أقعى مستقراً بذنبه مقابل الرجل فقال

! ممت تعجب؟ قال أعجب من خماطبتك إياي: تاهللا ما مسعت كاليوم قط، فقال الذئب: رزقنيها اهللا، فقال الرجل
فقال الذئب أعجب من ذلك رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم بني احلرتني، يف النخالت حيدث الناس ما خال، 

وحيدثهم مبا هو آت، وأنت هاهنا مع غنمك، فلما مسع الرجل قول الذئب ساق غنمه حيوزها حىت إذا أدخلها قباء، 
 بيت أيب أيوب، فاخربه خبرب الذئب، فقال قرية األنصار، فسأل عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، فصادفه يف

صدقت، احضر العشية فإذا رأيت الناس قد اجتمعوا فأخربهم ذلك ففعل، فلما : رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم
صلى رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم الظهر واجتمع الناس أخربهم االسلمي خرب الذئب، فقال رسول اهللا صلى اهللا 

صدق، صدق، تلك األعاجيب بني يدي الساعة، فرددها ثالثاً، أما والذي نفس حممد بيده صدق، : عليه وسلم
  .ليوشك الرجل أن يغيب عن أهله الروحة أو الغدوة مث خيربه سوطه أو عصاه أو نعله مبا أحدث أهله من بعده

محن بن عوف عن أيب حدثين عبد الرمحن األعرج عن أيب سلمة بن عبد الر: نا يونس عن ابن اسحق قال: نا أمحد
يا عبد اهللا : وحدث عن رجل ركب بقرة فاستحثها يضرهبا فقال -هريرة أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال 

نعم يا رسول : عجبتم لذلك؟ قالوا: سبحان اهللا، فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: إين مل أخلق هلذا، قال القوم
  .فأنا أؤمن به، وأبو بكر، وعمر وما مها مث: ه وسلماهللا فقال رسول اهللا صلى اهللا علي



 ١٤١إن ذئباً عدا على غنم رجل فأخذ منها شاة فطلبها الرجل حىت نزعها : مث قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم
 فسبح القوم،! هذا أنت منعتها اليوم مين، فمن الذي مينعها يوم السبع إذ ليس فيها راعي غريي؟: منه، فقال الذئب

فإين أؤمن به أنا وأبو بكر وعمر وما مها : نعم، قال: أتعجبون من هذا؟ قالوا: فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم
  .مث

نا يونس عن حيىي بن أيب أنيسة عن الزهري عن سعيد بن املسيب عن أيب هريرة أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 
اة من غنمه فطلبها الراعي حىت استنقذها منه، فالتفت إليه الذئب بينما راعي يف غنمه، فعدا الذئب فأخذ ش: قال

إين أؤمن : فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم! من هلا يوم السبع، يوم ليس راع؟ فقال القوم سبحان اهللا: فقال له
  .بذلك أنا وأبو بكر وعمر

د الرمحن عن أيب هريرة أن رسول اهللا نا يونس عن ابن أنيسة عن الزهري عن سعيد بن املسيب وأيب سلمة بن عب
إين مل أخلق هلذا : بينا رجل يسوق بقرة لنفسه قد محل عليها، فالتفتت إليه البقرة فقالت: صلى اهللا عليه وسلم قال
فإين أؤمن به أنا وأبو بكر : فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم! سبحان اهللا: فقال الناس! ولكن خلقت للحرث

  .وعمر

كان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يف بعض أسفاره فنزل فأين : س عن السري بن امساعيل عن الشعيب قالنا يون
يا رسول اهللا ما معنا ماء غريها، فسكبها يف ركوة، مث وضع اصبعه يف وسط الركون : بأداوة من ماء، فقيل له

رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم عقب بعضهم غمسها يف املاء، فجعل حيئ الناس فيتضئون، مث يقولون صدراً، فأبصر 
  .اللهم اغفر ألعقاهبم: مل يصب املاء، فقال

: مىت ألقى اخواين؟ فقيل: يونس عن مالك بن مغول عن طلحة عن أيب صاحل أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال
يؤمنون يب ويصدقوين، فقال رسول أنتم أصحايب، وإخواين قوم من أميت مل يروين : يا رسول اهللا ألسنا إخوانك؟ فقال

وما هلم : مالئكة اهللا، فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: أي اخللق أعجب إمياناً؟ قالوا: اهللا صلى اهللا عليه وسلم
مالئكة اهللا، فقال : قالوا! وما هلم ال يؤمنون وهم موحى إليهم: فالنبيون، قال: قالوا! أال يؤمنوا وهم عند رهبم

وما هلم ال يؤمنون وهم : فالنبني، قال: قالوا! وما هلم أال يؤمنوا وهم عند رهبم: صلى اهللا عليه وسلم رسول اهللا
وما هلم ال يؤمنوا وأنبياء اهللا عز وجل : فأصحاب النبيني، فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: قالوا! موحى إليهم

  .م فيؤمنون به ويصدقونلكن قوم من أميت مل يدركوين يؤمنون بكتاب من رهب! فيهم
تذكروا فضل أصحاب النيب صلى اهللا عليه : نا يونس عن األعمش عن عمارة بن عمري عن عبد الرمحن بن يزيد قال

ما كان أبيه فضله ملن رآه، والذي ال إله غريه ما آمن مؤمن قط أفضل إمياناً من مؤمن بغيب، : وسلم فقال عبد اهللا
  " .اولئك هم املفلحون " حىت بلغ " تاب ال ريب فيه أمل ذلك الك: " مث تالعب اهللا

ألصحابه وهم  ١٤٢نا وميس عن امساعيل بن عبد امللك عن عطاء أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال يوماً 
عجب وليس بالعجيب أن رجالً منكم بعث إليكم فآمن به من آمن منكم، وصدقه من صدقه : جيتمعون حوله

  .بالعجيب، وعجب وهو العجب العجيب لقوم يؤمنون يب ومل يروين منكم، فهذا عجب وليس
بينا حنن : حدثين يزيد بن أيب حبيب عن مزيد بن عبد اهللا عن أيب عبد الرمحن اجلهين قال: نا يونس عن امساعيل قال

عليه وسلم عند رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم إذ أقبل راكبان من أهل اليمن، فلما رآمها رسول اهللا صلى اهللا 
يا : كنديان، مذحجيان، أتيان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ليباعاه، فقال أحدمها حني أخذ بيده ليبايعه: قال

طوىب له فما سحه مث : رسول اهللا أرأيت من أدركك فآمن بك وصدقك وشهد أن ما جئت به هو احلق ماذا له؟ قال



: ن مل يرك وصدقك وشهد أن من جئت به هو احلق ماذا له؟ قاليا رسول اهللا أرأيت م: انصرف، وأقبل اآلخر فقال
  .طوىب له فما سحه مث انصرف: فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم

إين : نا عبد اهللا مب أوىف أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال: نا يونس عن فائدة بن عبد الرمحن العبدي قال
آل أنتم أصحايب، إخواين، قوم آمنوا يب ومل : اهللا ألسنا إخوانك؟ فقال يا رسول: ملشتاق إىل إخواين، فقال عمر

يا أبا : يروين، فجاء أبو بكر فأخربه عمر بالذي قال له رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، فقال رسول اهللا حروف
  .بكر أال حتب قوماً بلغهم أنك حتبين فأحبوك، فأحبهم أحبهم اهللا

  إسالم أم شريك الدوسية

كانت امرأة من : ونس عن عبد األعلى بن املساور القرشي عن حممد بن عمرو عن عطاء عن أيب هريرة قالنا ي
دوس بقال هلا أم شريك أسلمت يف رمضان، فأقبلت تطلب من يصحبها إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، 

ىل رسول اهللا صلى اهللا عليه أطلب رجالً يصحبين إ: ما لك يا أم شريك؟ قالت: فلقيت رجالً من اليهود فقال
معي ما ال تريدين من ماء فانطلقت : فانتظرين حىت أمأل سقائي ماء، قال: فتعاىل أنا أصحبك، قالت: وسلم، قال

يا أم شريك تعايل إىل العشاء، فقالت : معهم فساروا يومهم حىت أمسوا فنزل اليهودي ووضع سفرته فتعشى وقال
ال جزاك اهللا : آل أسقيك حىت هتودي، قالت: أستطيع أن آكل حىت أشرب، فقالإسقين من املاء فإين عطشى وال 

 ١٤٣ال واهللا ال أهتود أبداً : ال واهللا ال أسقيك منه قطرة حىت هتوين، فقالت: خرياً غررتين ومنعتين أمحل ماء، قال
فما أيقظين إال برد : ت، قالبعد إذ هداين اهللا لإلسالم، فأقبلت إىل بعريها فعقلته ووضعت رأسها على ركبته فنام

دلو قد وضع على جبيين، فرفعت رأسي إىل دلو أشد بياضاً من اللنب وأحلى من العسل، فشربت حىت رويت، مث 
نضجت على سقائي حىت ابتل، مث مألته مث رفع بني يدي وأنا أنظر حىت توارى عين يف السماء، فلما أصبحت جاء 

نعم واهللا قد : من أين، أنزل عليك من السماء؟ قلت: واهللا سقاين اهللا، قال قد: يا أم شريك، فقلت: اليهودي فقال
أنزل اهللا علي من السماء، مث رفع بني يدي حىت توارى عين يف السماء؛ مث أقبلت حىت دخلت على رسول اهللا صلى 

ول اهللا لست أرضي يا رس: اهللا عليه وسلم فقضيت عليه القصة، فخطب إليها رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فقال
يكلوا وال تكيلوا، : بنفسي لك، ولكن بضعي لك فزوجين من شئت، فزوجها زيداً، وأمر هلا بثالثني صاعاً، وقال

وكان معها عكة مسن هدية لرسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، فقالت جلارية هلا أبلغي هذه العكة رسول اهللا صلى اهللا 
هذه عكة مسن أهديناك لك، فانطلقت هبا، فأخذوها : لسالم وتقولأم شريك تقرئك ا: عليه وسلمن وقويل

علقوها وال توكوها، فعلقوها يف مكاهنا، فدخلت أم شريك : يفرغوها، وقال هلا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم
يه وسلم؟ يا فالنة أليس أمرتك أن تنطقين هبذه العكة إىل رسول اهللا صلى اهللا عل: فنظرت إليها مملوءة مسناً فقالت

علقوها وال توكوها، : قد واهللا انطلقت هبا كما قلت مث أقبلت هبا أصوهبا ما يقطر منها شيء، ولكنه قال: فقالت
فعلقتها يف نكاهنا، وقد أوكتها أم شريك حني راهتا مماوءة، فأكلوا منها حىت فنيت، مث كالوا الشعري فوجدوه ثالثني 

  .صاعاً مل ينقص منه شيء

  رة من دوسإسالم أيب هري

: ملا أسلم أبو خريرة قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: نا يونس عن أيب خلدة خالد بن دينار عن أيب العالية قال
ما كنت أرى من : من دوس، فوضع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يده على جبينه مث نفها، فقال: ممن أنت؟ فقال



  .دوس أحداً فيه خري
كان امسي يف اجلاهلية عبد مشس بن صخر، : حدثين بعض أصحايب عن ايب هريرة قال: قالنا يونس عن ابن اسحق 

فتسميت يف اإلسالم عبد الرمحن، وإمنا كناين بأيب هريرة أين كنت أرعى غنما له فوجدت أوالد هرة وحشية 
أوالد : ؟ فقلتما هذا يا عبد مشس: أرحت عليه غنمه مسع أصواهتن يف صفين، فقال ١٤٤فجعلتها يف كمي فلما 

  .فأنت أبو هريرة فلزمتين بعد: هر وجدهتا، قال
  .وكان وسيطاً يف دوس حيث حيب أن يكون منهم: قال ابن اسحق: نا يونس قال

أتيت بيت املقدس فلقيت هبا علي بن عبد اهللا بن : نا يونس عن عبد الرمحن بن عبد اهللا عن هزان بن سعيد قال
مرحباً برجل من قوم أوصى هبم رسول : رجل من أهل الرها، قال: أنت؟ قلت من: العباس فسلمت عليه، فقال يل
أوصيكم بالرهاويني والدوسيني والداريني : قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: اهللا صلى اهللا عليه وسلم، مث قال

  .فزعم عبد الرمحن أن هذه أمساء من قبائل العرب. خيؤاً
  إسالم عدي بن حامت

بعث رسول اهللا صلى اهللا : األعلى بن أيب املساور القرشي عن عامر الشعيب عن عدي بن حامت قال نا يونس عن عبد
عليه وسلم بالنبوة وما أعلم أحداً من العرب كان أشد بغضاً وال كراهية له مين حىت حلقت بالروم، فلما بلغين ما 

أتيته، فوقفت عليه وعنده صهيب وسلمان  يدعو إليه من األخالق احلسنة وما قد اجتمع له من الناس ارحتلت حىت
يا عدي بن حامت أسلم تسلم، فقلت أخ أخ : وبالل، فرفع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم رأسه فنظر إيل فقال

وما : فأخنت، مث جئت حىت ألصقت ركبيت بركبته فضرب على فخذي وقال يا عدي بن حامت أسلم تسلم، فقلت
 اهللا وأين رسول اهللا وتؤمن باألقدار كلها خريها وشرها، حلوها ومرها يا عدي بن تشهد أال إله إال: االسالم؟ قال

ال تقوم الساعة حىت تفتح خزائن قيصر : حامت ال تقوم الساعة حىت تفتح خزائن قيصر وكسرى يا عدي بن حامت
تقوم الساعة حىت ال : ال تقوم الساعة حىت تفتح خزائن قيصر وكسرى يا عدي بن حامت: وكسرى يا عدي بن حامت

فتطوف هبذه الكعبة بغري جوار، يا عدي بن حامت ال تقوم الساعة  -ومل يكن يومئذ كوفة  -تأيت الظعينة من احلرية 
ليتك مل تكن يل، ليتك : حىت حيمل الرجل جراب املال فيطوف به، وال جيد أحداً يقربه فيضرب به األرض، فيقول

  .كنت تراباً
الرمحن عن حممد بن سريين عن أيب عبيدة بن حذيفة بن اليمان، ومل أر سنه تزيد عليه، نا يونس عن سعيد بن عبد 

إنه بلغين عنك : وكان يوم رأيته ابن أربعني سنة، عن رجل كان يسمى السمري أنه دخل على عدي بن حامت فقال
أشد الناس له كراهية، بعث رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، وكنت : فقال: حديث أحببت أن أكون أنا أمسعه منك

من قبل الروم، وكرهت مكاين أشد من كراهيت األمر  ١٤٥أو من أشد الناس، فلحقت بأقصى أرض العرب 
األول، فقلت، آلتني هذا الرجل فلئن كان صادقاً ال خيفي علي، ولئن كان كاذباً ال خيفى علي أو وال يضرين شك 

يا : عدي بن حامت، فأتيت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فقال :فقدمت املدينة فاستشرفين الناس، فقالوا. حممد
: ما جيعلك أعلم بديين مين؟ قال: أنا أعلم بدينك منك، فقلت: إن يل ديناً، فقال: عدي بن حامت أسلم تسلم، فقلت

: ألست ترأس قومك ألست تأخذ املرباع؟ فقلت: ما جيعلك أعلم بديين مين؟ قال: أنا أعلم بدينك منك، فقلت
مينعك أن تسلم خصاصة من ترى، : فإن ذلك ال حيل لك يف دينك، فكان ذلك وهناً يف نفسي، فقال: بلى، قال

ال، : هل أتيت احلرية؟ فقلت: أجل فقال: فقلت -أويداً واحدة، شك حممد  -وإنك ترى الناس ألبوا علينا مأخذاً 
تطوف بالبيت بغري جوار، وتوشك أن تفتح كنوز توشط الظعينة أن خترج من احلرية حىت : وقد علت مكاهنا، فقال



كنوز كسرى بن هرمز، مرتني، ويوشك أن خيرج الرجل : فقال! كنوز كسرى بن هرمز؟: كسرى بن هرمز، فقلت
فقد رأيت الظعينة خترج من احلرية حىت تطوف بالبيت بغري جوار، وقد : الصدقة من ماله فال جيد من يقبلها، قال

  .على املدائن، وإمي اهللا لتكونن الثالثة، إنه لقول رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلمكنت يف أول جيش أغار 
نا رسول اهللا صلى اهللا : نا يونس عن ابراهيم بن عبد الرمحن الشيباين عن حممد بن سريين عن عدي بن حامت قال

وم الساعة حىت تسري الظعينة من ال تقوم الساعة حىت يفتح القصر األبيض الذي باملدائن، وال تق: عليه وسلم أنه قال
احلجاز إىل العراق آمنة ال ختاف شيئاً، فقد رأيتهما مجيعاً، وال تقوم الساعة حىت يكون على الناس إمام حيثى املال 

  .حثياً
يا أمري : كلم عدي بن حامت عمر يف شيء، فقال له عدي: نا يونس عن عنبسة بن األزهر عن سعيد بن مسروق قال

  .تعرفين؟ قال عمر بلى آمنت اذ كفروا، وصدقت إذ كذبوا، فأعطيت إذ منعوا املؤمنني أال
بينا حنن هبذا املريد إذ أتى علينا أعرايب شعث : نا يزيد بن عبد اهللا بن الشخري قال: نا يونس عن قرة بن خالد قال

ا كتاب كتبه إىل رسول كأن هذا ليس على أهل البلد، فقال أجل هذ: الرأس معه قطعة أدمي، أو قطعة جراب فقلنا
  .بسم اهللا الرمحن الرحيم: هات، فأخذته فقرأته فإذا فيه: اهللا صلى اهللا عليه وسلم، فقال القوم

وهم حي من : قال أبو العالء -لنيب وهري بن أفبش  -صلى اهللا عليه وسلم  -هذا كتاب من حممد النيب رسول اهللا 
أقمتم الصالة، وآتيتم الزكاة، وفارقتم املشركني، وأعطيتم من إن شهدمت أال غله إال اهللا، و ١٤٦إنكم  -عكل 

فأنتم آمنون بأمان اهللا وأمان  -وصفه : ورمبا قال -الغنائم اخلمس وسهم النيب صلى اهللا عليه وسلم، والصفي 
  .رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم

مسعت رسول اهللا : وسلم يقول؟ قال هات أصلحك اهللا حدثنا ما مسعت من رسول اهللا صلى اهللا عليه: فقال القوم
أنت : صوم شهر الصرب وثالثة أيام من كل شهر يذهب من وحر الصدر، فقام القوم: صلى اهللا عليه وسلم يقول

ال أراكم ختافون أن أكون أكذب على رسول اهللا صلى : مسعت هذا من رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول؟ فقال
  .أحدثكم حديثاً اليوم، مث أهوى إىل الصحيفة فانتزعها، مث انصاع مدبراًاهللا عليه وسلم، ال واهللا ال 

: أتى رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أعرايب فقال: نا يونس عن يونس بن عمرو عن أبيه عن أيب متيمة اهلجيمي قال
فالة من أدعوك إىل من أصابك ضر فدعوته كشف عنك ضرك، وغلى من إن كنت ب: يا حممد إىل ما تدعو؟ قال

ما : األرض فأضللت راحتك فدعوته رد عليك، وغلى من إن أصابتك سنة فأجدبت أنبت لك، فقال األعرايب
أوصيك أال تغتبط الناس، وال تزهد يف املعروف، والق : أحسن هذا، أوصين، فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم

حد فسألك أن تفرغ له من دلوك فأفرغ منه، وإياك أخاك حني تلقاه ووجهك منبسط إليه وإن مل يكن لك إال دلو وا
  .وإسبال اإلزار فإنه من املخيلة، وإن اهللا عز وجل ال حيب املخيلة

جاء رجل من أشراف أهل البوادي إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه : نا يونس عن يوسف بن ميمون عن احلسن قال
أسنت مث دعوته أنبت لك، وإن أضللت مث دعوته رد  أدعوك إىل من إن: يا حممد إىل ما تدعو؟ قال: وسلم فقال

يا : عليك، وإن أصابك كرب أو هم أو غم مث دعوته كشف عنك، مث أسلم، مث مكث ما شاء اهللا أن ميكث مث قال
أوصيك بتقوى اهللا وأن : رسول اهللا إين أريد الرجوع إىل أهلي فأوصين، فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم

وكلنا له غنم، : فمن غنمك، فقال: وكلنا له إبل، قال: من إبلك، فقال: أي شيء أتصدق، فقال من: تصدق، فقال
يا هذا تكف لسانك عن الناس فإهنا : وكلنا له مال، فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: فمن مالك، فقال: قال

  .صدقة عليك حسنة



  إسالم جرير بن عبد اهللا

رسول اهللا صلى اهللا  ١٤٧أتيت : الشعيب عن جرير بن عبد اهللا انه حدته قال نا يونس عن داود بن زيد عن عامر
على مه؟ فقال على أن تسلم : أرين يدك يا جرير، فقلت: عليه وسلم أبايعه فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم

فكانت له وللناس  يا رسول اهللا فيما أطقت،: هللا، والنصيحة لكل مسلم، فأدركها جرير، وكان رجالً فطناً، فقال
شهادة أال إله إال اهللا، وإقام : بين اإلسالم على مخس: ومسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول: بعد، قال جرير

  .الصالة، وإيتاء الزكاة، وحج البيت، وصوم رمضان
ول اهللا صلى مسعت رس: نا يونس عن قيسش بن الربيع عن مساك بن حرب وعبد اهللا مب عمر عن جابر بن مسرة قال

  .لتفتتحن أرض كسرى عصابة من املسلمني: اهللا عليه وسلم يقول
نزلت بابن اخلصاصية يف ركب من : نا يونس عن قيس بن الربيع عم جبلة بن سحيم عن مؤثر بن غفارة العبدي قال

البيت، بايعين رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم على الصلوات اخلمس، وصيام رمضان، وحج : عبد القيس فقال
يا رسول اهللا كل هذا ال أستطيع، أما الزكاة فليس يل إال : والزكاة طيبة هبا نفسك، واجلهاد يف سبيل اهللا، فقلت

مال أعيش فيه، وأهل يعتملون عليه وأما اجلهاد فإين أخاف أن ختشع نفسي فأفر فأبوء بغضب من اهللا، فكف يده 
فقلت يا رسول اهللا مد يدك فأبايعك عليهم كلهن، فبسط يده ال جهاد وال صدقة، فبم تدخل اجلنة؟ : عين فقال
  .فبايعه

خرجنا مع رسول اهللا صلى اهللا عليه : نا يونس عن حيىي بن أيب حية الكليب عن زاذان عن جرير بن عبد اهللا قال
يه وسلم وسلم على أبل آكله نواء فلما بلغنا إىل الصحراء طلع راكب يوضع حنونا، فقال رسول اهللا صلى اهللا عل

أين تريد؟ : من مايل وولدي وعشرييت، فقال: من أين أقبلت؟ قال: إياكم يريد هذا، فلما دنا قال رسول اهللا حروف
يا رسول اهللا علمين االسالم، فلما رأينا : قد أصيب، فقال له: أردت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، فقال له: قال

تشهد أال إله إال اهللا وأن حممداً رسول اهللا، : يه حففنا ببعريه، فقال لهرسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قد أقبل عل
: أقررت، قال: وتؤدي الزكاة املفروضة، قال: أقررت، قال:: وتصلي الصلوات املكتوبة، قال: أقررت، قال: قال

هذا : مأقررت، فقتال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسل: وتصوم رمضان، قال: أقررت، قال: وحتج البيت، قال
ارسالم، فسار مع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فوقعت رجل بعريه يف شبكة جرذان فعثر، فوقع الرجل على 

يا رسول اله قد مضى : رأسه، فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أخاكم، فوثب إليه حذيفة وعمار فأسنداه فقاال
أمل تروين حني أعرضت فإين رأيت ملكني حيشوان يف : لعنه ما شاء اهللا، مث أقبل بوجهه فقا ١٤٨الرجل فأعرض 

عمل قليالً وأجر كثرياً، هذا : فيه من مثار اجلنة، فعرفت أن الرجل كان جائعاً، فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم
فلما انتهينا  امحلوا أخاكم فاحتملناه" الذين آمنوا ومل يلبسوا إمياهنم بظلم أولئك هلم األمن وهم مهتدون " واهللا من 

اغسلوه وكفنوه وحنطوه، ففعلنا، مث صلى عليه، مث جلس رسول : به إىل املاء قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم
  .أحلدوا له فإن اللحد لنا والشق لغرينا: اهللا صلى اهللا عليه وسلم على شفري القرب فقال
علي بن احلسني بن علي بن أيب طالب؛ وحدثين حدثين حممد بن : نا يونس عن عبد الرمحن بن أمني الكناين قال

إن قومي أسلموا فزادهم االسالم فقراً، : جاء أعرايب إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فقال: الزهري، قاال
قد أنفقت ما كان معي، فقال يهودي : فالتفت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم إىل رجل كان دفع إليه نفقه فقال

هذا رجل يعطيك ورقالً، يسلفك يف متر حائط كذا وكذا، فقال رسول اهللا : صلى اهللا عليه وسلمخلف رسول اهللا 



ال نسمي لك حائطاً ولكن تسلفنا يف متر مسمى يف كيل معلوم إىل أجل معلوم، فبايعه : صلى اهللا عليه وسلم
رايب، احلق فأغث هبا قومك، فخرج ادفعها ىل األع: اليهودي، مث حل ورقاً معه فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم

يا حممد أال : رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يف جنازة، فلما وضع امليت يف قربه وحثوا عليه، قام اليهودي فقال
: تقضني متري، فو اهللا ما أعلمكم يا بين عبد املطلب إال متطلون الناس حبقوقهم، فقال عمر بن اخلطاب بضي اهللا عنه

يا عمر : رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: فوجأت خطمك، فقال: سه لوجأت أنفك، وقال الزهريواهللا لوال جمل
أنت إىل غري هذا أحوج أن تأمره فيحسن طليب، وتأمر فأحسن قضاءه، إنطلق معه إىل حائط كذا وكذا، وهو الذي 

ن يكشف له عن الطعام لرييه كان أراد من رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فأىب أن يسميه له، فأدخله فقل لفال
إياهن فإن رضيه فمره فليوفه ماله، وكل له كذا وكذا صاعاً بشتمك إياه، فانطلق به عمر، فأراده فرضي فكال له 

إنه مل يكن بقي شيء مما وجدنا فيكتابنا مما وصف : ما أمره به رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، فقال اليهودي لعمر
ال قد رأينا يف حممد صلى اهللا عليه وسلم إال احللم فقد رأيناه اآلن منه فأنا أشهدك أين أشهد لنا موسى عليه السالم إ

أال إله إال اهللا وأن حممداً رسول اهللا، وأشهد أن نصف ما أملك صدقة على من آمن مبحمد صلى اهللا عليه  ١٤٩
ملن مع رسول اهللا صلى اهللا عليه إنه قد حقت علي نصيحتك، ال يسعهم كلهم ولكن اجعله : وسلم، فقال له عمر

وسلم، ففعل، مث إن هذا اليهودي مات فخرج رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فحمل سريره على عاتقه األمين 
  .ومحل علي أيضاً سريره على عاتقه األيسر

ذو البجادين  كان عبد اهللا مب مزينة: حدثين حممد بن إبراهيم بن احلارث التيمي قال: نا يونس عن ابن اسحق قال
بينما هو يف حجر عمه، وكان يعطيه، وكان حمسناً إليه، فبلغ عمه أنه قد تابع دين حممد صلى اهللا عليه وسلم، فقال 

إين مسلم فنزع منه كل شيء أعطاه حىت جرده : لئن فعلت وتبعت حممداً ألنزعن منك كل شيء أعطيتك، فقال: له
اثنني، فإئتز نصفاً وارتدى نصفاً، مث أصبح فصلى مع رسول اهللا صلى اهللا من ثوبه، فأتى أمه فقطعت له جباداً هلا ب

عليه وسلم الصبح، فلما صلى رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم تصفح الناس ينظر من أتاه، وكذلك كان يفعل، 
و البجادين، بل أنات عبد اهللا ذ: أنا عبد العزى، فقال: من أنت؟ قال: فرآه رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فقال

فالزم بايب، فكان يلزم باب رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، وكان يرفع صوته بالقرآن والنحيب والتسبيح، فقال 
  .دعه عنك فإنه أحد األواهني: يا رسول اهللا أمرائي هو؟ قال: عمر بن اخلطاب

  حديث االسراء برسول اهللا إىل بيت املقدس

فدعا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم : نا يونس عن ابن إسحق قال: نا أمحد. سلمليلة أسري بالنيب صلى اهللا عليه و
لو جعل معك ملك حيدث معك الناس ويرى معك، : قوماً إىل اإلسالم وكلمهم وأبلغ إليهم فيما بلغين، قال زمعة

من املسجد احلرام إىل مث إن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أسري به : ، قال" لوال أنزل عليه ملك " قوله تعاىل 
املسجد األقصى، وهو بيت املقدس من إيلياء، وقد فشي اإلسالم مبكة وفشي يف القبائل كلها، وكان مسراه، وما 
ذكر منه، بالء ومتحيص، وأمر من اهللا عز وجل يف قدرته وسلطانه، عربة ألويل األلباب، وهدى ورمحة وبيان، ملن 

ني، فأسرى به كيف شاء وكما شاء، لرييه من آياته ما أراد، حىت عاين ما آمن وصدق، وكان من أمر اهللا على بق
  .عاين من أمر اهللا عز وجل وسلطانه والعظيم، وقدرته اليت صنع هبا ما يريد، حىت ذكر من يصدقه

نا فقد جسد رسول اهللا : حدثين بعض آل أيب بكر عن عائشة أهنا كانت تقول: نا يونس عن ابن اسحق قال: نا أمحد



اهللا عز وجل أسرى بروحه، مث وصف ألصحابه إبراهيم وعيسى واألنبياء وما أتى  ١٥٠صلى اهللا عليه وسلم ولكن 
أريت اجلنة والنار وأريت : وقال. به من املاء واخلمر واللنب وشربه من آنية جربيل وعيسى بن مرمي عليهما السالم

  .وفرضت علي الصالة: يف السماء كذا وكذا، وقال
أخربين سعيد بن : حدثين بن شهاب الزهري قال: عن ابراهيم بن امساعيل بن جممع بن جممع األنصاري قالنا يونس 

لقيت إبراهيم وموسى وعيسى عند بيت املقدس، فإذا عيسى رجل : املسيب أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال
ة، وأنا أشبه ولدا ابراهيم، فأتيت أمحر كأمنا خرج من دمياس، وإذا موسى رجل شحب ضرب كانه من رجال شنوء

هديت للفطرة، ولو أخذت قدح : بقدحني، قدح لنب وقدح نبيذ، فاخترت قدح اللنب، فقال جربيل عليه السالم
  .النبيذ لغوت أمتك، وحانت الصالة فأميتهم

دمياس ولكنه  ما قال رسول اهللا حروف لعيسى بن مرمي أمحر كأمنا خرج من: قال عبد اهللا بن عمر: قال ابن شهاب
من : أراين أطاف بالبيت فإذا رجل أمحر حشيم ميشي بني رجلني ينظف رأسه، أو اهراق من رأسه ماء، فقلت: قال

من : هذا عيسى بن مرمي، مث التفت فإذا رجل أمحر أعور العني اليمني كأمنا عينه عنبة طامية، فقلت: هذا؟ فقالوا
  .هذا الدجال: هذا؟ فقالوا

حضرت جنازة فيها أنس بن مالك فجاء أبو العالية : بن دينار البصري عن فضيل األعور قال نا يونس عن خالد
يا أبا محزة عليك برنس أو برنسان، : وقد صلي على اجلنازة فتخطى الناس حىت خلص إىل أنس بن مالك فقال

ى علي، وعلي برنس الصدق ما رأيت، علي برنسي الذي تر: رأيتك البارحة يف هذا املكان عليك برنسان، فقال
كنت باملدينة فمرضت مرضاً أشرفت على املوت، فجاءين إبراهيم وموسى : اإلسالم فتذكروا الرؤيا، فقال أنس

وأنا كنت : عليهما السالم، فجلس ابراهيم عند رأسي وموسى عند رجلي، فاستيقظت فربئت، قال أبو العالية
هيم وموسى فجلس أحدهم عند رأسي واالخر عند رجلي، خبراسان فمرضت مرضاً أشرفت على املوت فجاءين ابرا

أما ابراهيم فرجل أبيض، أبيض الرأس : انعتهما يل، إن رؤياك من رؤياي، قال: فاستيقظ فربئت، قال أنس بن مالك
واللحية، معروق اللحم، طويل األنف، وأما موسى فرجل أشعر شديد األدمة، عريض املنكبني، شعره يضرب إىل 

  .كذا رأيت أنا: ل أنسمنكبيه، فقا

دحية الكليب شبه جبربيل وعروة بن : شبه رسول اهللا ثالثة نفر من أمته قال: نا يونس عن زكريا عن الشعيب قال
  .مسعود الثقفي شبه بعيسى بن مرمي، وعبد العزى شبه بالدجال

بعث إليهم رسول اهللا ملا كان شأن بين قريظة : نا يونس عن عنبسة بن األزهر عن مساك بن حرب عن عكرمة قال
فكاين أنظر : صلى اهللا عليه وسلم علياً، وجاء جربيل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم على فرس أبلق، قالت عائشة

هذا : هذا دحية الكليب يا رسول اهللا؟ قال: إىل رسول صلى اهللا عليه وسلم ميسح الغبار عن وجه جربيل فقلت
  .جربيل

أتيت على موسى وهو قائم : إن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال: عن احلسن قالنا يونس عن املبارك بن فضالة 
يصلي يف قربه، رجل آدم جعد أشبه من رأيت برجال شنوءة، ومررت على عيسى فسلم علي رجل شاب طويل، 

  .مرجل قد تعلوه محرة
عليه وسلم اخلمس يف بيت  فرض على رسول اهللا صلى اهللا: نا يونس عن أسباط بن نصر عن امساعيل السدي قال

  .املقدس ليلة أسري به قبل مهاجره بستة شهراً
: نا يونس عن عبد الرمحن بن عبد اهللا بن عتيبة عن عمرو بن مرة عن عبد الرمحن بن أيب ليلى عن معاذ بن جبل قال



 القبلة، فهذه أحيلت الصالة ثالث أحوال وأحيل الصيام املقدس سبعة عشر شهراً، مث إن اهللا عز وجل حوله إىل
يا رسول اهللا لو أخربتك أين مل : حال، وكادوا أن ينقسوا عند حضرة الصالة، فجاء عبد اهللا بن زيد األنصاري فقال

: أكن نائماً صدقتك إن شاء اهللا، إين بينا أنا بني النائم واليقظان رأيت شخصاً عليه ثياب خضر، فاستقبل القبلة فقال
أشهد أال إله إال اهللا مرتني، أشهد أن حممداً رسول اهللا مرتني، حي على الصالة مثىن، حي  اهللا أكرب اهللا أكرب، مثىن،

على الفالح مثىن، اهللا أكرب اهللا أكرب ال إله إال اهللا، مث أمهل ساعة،مث قام فقال مثل مقالته غري أنه حني فرغ من قوله 
كرب اهللا أكرب ال إله إال اهللا، واألذان واإلقامة مثىن قد قامت الصالة، قد قامت الصالة، اهللا أ: حي على الفالح قال

يا : علمها بالالً، فأمر بالل فأذن هبا، وجاء عمر بن اخلطاب فقال: مثىن، فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم
رسول اهللا لقد رأيت مثل الذي أري األنصاري، ولكنه سبقين إليك، فهذه حال أخرى، وكان الرجل إذا انتهى إىل 

كم صليتم؟ فيشريون إليه بواحدة واثنني بكم كان، فيبدؤون مبا فاهتم، مث يدخلون : الناس وهم يف الصالة سأهلم
فيما بقي من الصالة، فجاء معاذ فوجد رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قد صلى بعض صالته فثبت على ما أدرك 

قام معاذ فقضى ما فاته، فقال رسول اهللا صلى  ١٥٢فصلى، فلما فرغ رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم من صالته 
  .قد بني لكم معاذ، فهكذا فافعلوا، فهذه حال: اهللا عليه وسلم

وأما الصيام فإن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قدم املدينة فصام يوم عاشوراء وثالثة أيام من كل شهر، مث إن اهللا 
وعلى : " إىل قوله" ها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام يا أي: " عز وجل فرض شهر رمضان فأنزل اهللا عز وجل

فكان من شاء صام ومن شاء أفطر وأطعم مسكيناً، مث إن اهللا عز وجل أوجب " الذين يطيقونه فدية طعام مسكني 
فمن شهد منكم : " الصيام على الصحيح املقيم وكتب االطعام للكبري الذي ال يستطيع الصوم فأنزل اهللا عز وجل

إىل آخر اآلية، وكانوا يأكلون ويشربون ويأتون النساء ما مل يناموا، فإذا ناموا تركوا الطعام " فليصمه الشهر 
والشراب واتيان النساء، فكان رجل من األنصار يدعى صرمة يعمل يف أرض له، فلما كان عند فطره نام فاستيقظ 

ما يل أراك قد : اهللا صلى اهللا عليه وسلمفأصبح صائماً فجهد جهداً شديداً، فقال له رسول  -يعين أصبح  -
أحل لكم ليلة الصيام : " جهدت؟ فأخربه ما كان من حاله، واختلس رجل نفسه بإتيان النساء فأنزل اهللا عز وجل

  .الرفث إىل نسائكم إىل آخر اآلية
حدثين : قال نا يونس عن ابن إسحق. أول من أذن بالل: نا يونس عن عبد الرمحن بن عبد اهللا عن القاسم قال

قدم عثمان بن مظعون على رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فوجده يصلي فسلم عليه فرد عليه : الزهري قال
  .رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وهو يصلي

دخلت فسلمت : حدثين أبو الزناد عن عامر الشعيب عن عبد اهللا بن مسعود: نا يونس عن ابن إسحق قال: نا أمحد
مل رددت على عثمان بن :  صلى اهللا عليه وسلم وهو يصلي، فأشار ومل يرد علي السالم، فقلت لهعلى رسول اهللا

حدث ... وإن..... إن اهللا عز وجل يقلب الليل والنهار كما يشاء: مظعون ومل ترد علي فقال صلى اهللا عليه وسلم
  .إىل إال وسلم يف الصالة

أو عكرمة، شك ..... حدثين: بن أيب حممد موىل زيد بن ثابت قال نا يونس عن ابن إسحق قال حدثين حممد: نا أمحد
صرفت القبلة عن الشام حنو الكعبة يف رجب على رأس سبعة عشر شهراً من مقدم رسول : حممد عن ابن عباس قال

كعب عمرو وكعب بن األشرف بن أيب ..... رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم....... اهللا صلى اهللا عليه وسلم املدينة
  .١٥٣بن أألشرف والربيع بن الربيع 

القطعة الثانية من كتاب املغازي أوراق خزانة الظاهرية بدمشق اجلزء الثالث من كتاب املغازي عن أيب جعفر عبد 



اهللا بن حممد بن علي بن نفيل احلراين رواية أيب شعيب عبد اهللا بن احلسن احلراين مما رواه عنه أبو علي حممد بن أمحد 
سن الصواف رواية الشيخ الفاضل أيب الفتح حممد بن أمحد بن أيب الفوارس مما حدثنا به الشيخ اجلليل االمام بن احل

رضي اله عنه مساع طاهر بن بركات بن ابراهيم بن علي . احلافظ أبو بكر أمحد بن علي ابن ثابت اخلطيب البغدادي
  .نفعه اهللا به. بن حممد بن علي اخلشوعي القرشي

  وة السويق غزوة ذي أمر جند سنة ثالث قرأ فيه امساعيل بن إبراهيم بن سامل األنصاري عفا اهللا عنهيتلوه غز

  بسم اهللا الرمحن الرحيم

  توكلت على اهللا

أخربنا الشيخ االمام احلافظ أبو بكر أمحد بن علي بن ثابت اخلطيب البغدادي بدمشق يف شهر رمضان من سنة أربع 
أنا أبو شعيب : أبو حممد بن أمحد بن احلسن الصواف قال: نا: خربن أبو نعيم احلافظ قالأ: ومخسني وأربع مائة قال

وإذا زين هلم الشيطان أعماهلم " مث قال تبارك وتعاىل : نا حممد بن سلمة عن حممد بن اسحق قال: نا النفيلي: احلراين
  .اآلية" وقال ال غالب لكم اليوم من الناس وإين حار لكم 

إبليس إياهم بتشبيه بسراقة بن جعشم هلم حني ذكر هلم ما بينهم وبني بين بكر بن عبد مناه بن  وذكر استدراج
ونظر " فلما تراءت الفئتان : " كنانة يف احلرب اليت كانت بينهم وبينه يقول اهللا عز وجل لنبيه صلى اهللا عليه وسلم

نكص على عقبية وقال إين بريء " ؤمنني على عدوهم عدو اهللا إىل جنود اهللا من املالئكة قد أمد اهللا هبم رسوله وامل
" إين أخاف اهللا واهللا شديد العقاب : " وصدق عدو اهللا إنه رأى ماال يرون فقال" منكم إين أرى ما ال ترون 

فأوردهم مث أسلمهم، فذكر يل أهنم كانوا يرونه يف كل منزل يف صورة سراقة ال ينكرونه، حىت إذا كان يوم بدر، 
اجلمعان، وكان الذي رآه حني نكص على عقبيه احلارث بن هشام، وعمري بن وهب اجلمحي، قد ذكر والتقى 

أين يا سراقة ومثل عدو اهللا فذهب مث ذكر اهللا أهل الكفر وما يلقون عند موهتم فوصفهم بصفتهم : أحدمها فقال
أي فنكل هبم " خلفهم لعلهم يذكرون  فإما تثقفنهم يف احلرب فشرد هبم من" فأخرب نبيه عنهم حىت انتهى إىل قوله 

إىل " وأعدوا هلم ما استطعتم من قوة ومن رباط اخليل ترهبون به عدو اهللا وعدوكم . " من ورائهم لعلهم يعقلون
أي ال يضيع لكم أجره عند اهللا يف اآلخرة، " وما تنفقوا من شيء يف سبيل اهللا يوف إليكم وأنتم ال تظلمون : " قوله

أي أن دعوك إىل السلم، يعين إسالم فصاحلهم عليه " وإن جنحوا للسلم فاجنح هلا : " الدنيا مث قال وعاجل خلفه يف
هو " وغن يريدوا أن خيدعوك فإن حسبك اهللا " " هو السميع العليم " إن اهللا كافيك إن اهللا " وتوكل على اهللا " 

بدينه " والف بني قلوهبم ولكن اهللا ألف بينهم " " وباملؤمنني " بعد الضعف " هو الذي أيدك بنصره " من وراء ذلك 
يا أيها النيب حسبك اهللا ومن اتبعك من املؤمنني، يا أيها النيب : " وقال" . إنه عزيز حكيم " الذي مجعهم عليه 

حرض املؤمنني على القتال إن يكن منكم عشرون صابرون يغلبوا مائتني وإن يكن منكم مائة يغلبوا الفاً من الذين 
  .أي ال يقاتلون على نية وال حق وال معرفة خبري وال شر" روا بأهنم قوم ال يفقهون كف

نا حممد بن سلمة عن حممد بن اسحاق قال حدثين أبو : نا النفيلي قال قال: أخربنا عبد اهللا بن احلسن احلراين قال
علت يل األرض مساجداً نصرت بالرعب، وج: " قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: جعفر حممد بن علي قال

" مت عدوه " أن يكون له أسرى " قبلك " ، ما كان لنيب " وطهوراً، وأعطيت الشفاعة، مخس مل يؤهتن نيب قبلي 
أي املتاع، الفداء بأخذ " ريدون عرض الدنيا " أي يثخن عدوه حىت ينفيه من األرض " حىت يثخن يف األرض 



لوال كتاب من " بظهور الدين الذي يريدون اظهاره الذين تدرك به اآلخرة أي بقتلهم " واهللا يريد اآلخرة " الرجال 
عذاب عظيم أي لوال أن سبق أن ال أعذب إال بعد النهي، ومل " من األساري واملغامن " اهللا سبق ملسكم فيما أخذمت 

فكلوا مما غنتم حالالً " : يكن هناهم، لعذبكم فيما صنعتم، مث أحلها هلم رمحة ونعمة وعائدة من الرمحن الرحيم فقال
طيباً واتقوا اهللا أن اهللا غفور رحيم، يا أيها النيب قل ملن يف أيديكم من األسرى إن يعلم اهللا يف قلوبكم خرياً يؤتكم 

يف واهللا نزلت حني ذكرت : فكان العباس بن عبد املطلب يقول" خرياً مما اخذ منكم ويغفر لكم واهللا غفور رحيم 
وسألته أن يقاضي بالعشرين األوقية اليت أخذ مين، فأيب علي، فعوضين "  عليه وسلم إسالمي لرسول اهللا صلى اهللا

مث حض املسلمني على التواصل . اهللا منها عشرين عبداً كلهم تاجراً يصضرب مبايل، مع ما أرجو من رمحته ومغفرته
إال تفعلوه : " بعضهم أولياء بعض قالوجعل املهاجرين واألنصار والية يف الدين جون من سواهم، مث جعل الكفار 

أي شبهة يف احلق " تكن فتنة " أي ليتوىل املؤمن دون الكافر وإن كان ذا رحم، " تكن فتنة يف األرض وفساد كبري 
والباطل، يف ظهور الفساد يف األرض، بتوايل املؤمن الكافر من دون املؤمن، مث رد املواريث إىل األرحام ممن أسلم 

والذين آمنوا من بعد وهاجروا وجاهدوا : " من املهاجرين واألنصار وردهم إىل األرحام اليت بينهم فقال بعد الوالية
  " .إن اهللا بكل شيء عليم " أي املرياث " معكم فأولئك منكم وأولو األرحام بعضهم أوىل ببعض يف كتاب اهللا 
خلزرج ومن ضرب له سهمه وأجره ثالمثائة مجيع من شهد بدراً من املسلمني من املهاجرين واألنصار األوس وا

وأربعة عشر رجالً من املهاجرين دون األنصار ثالثة ومثانون رجالً، ومن ألوس واحد وستون رجالً، ومن اخلزرج 
: مائة وسبعون رجالً، واستشهد مع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم عليه من قريش مث من بين املطلب بن عبد مناف

  .بن املطلب بن عبد مناف، قطع رجله عتبة بن ربيعة بن عبد مشس فمات بالصفراءعبيدة بن احلارث 
عمري بن أيب وقاص بن أهيب بن عبد مناف بن زهرة، وذو الشمالني عبد عمرو بن نضله : ومن بين زهرة بن كالب
  .حليف هلم، من بين غبشان
بن بكر بن عبد مناة بن كنانة، ومهجع  عاقل بن البكري حليف هلم، من بين سعد بن ليث: ومن بين عدي بن كعب
  .موىل عمر بن اخلطاب

  .صفوان بن بيضاء: ومن بين احلارث بن فهر
  .سعد بن خيثمة ومبشرين بن عبد املنذر بن زبري: ومن األنصار، مث من بين عمرو بن عوف

  .يزيد بن احلارث، وهو الذي يقال له فسحم: ومن بين احلارث بن اخلزرج
  .عمري بن احلمام: من بين حرام بن كعب بن غنم بن كعب بن سلمة ومن بين سلمة، مث

  .رافع بن املعلى: ومن بين حبيب أو خبيب بن عبد حارثة بن مالك
  .حارثة بن سراقة بن احلارث: ومن بين النجار، مث من بين عدي بن النجار

  .عفراء، مثانية نفر عوف ومعوذ ابنا احلارث بن سواد، ومها ابنا: ومن بين غنم بن مالك بن النجار
الذين توفيهم املالئكة ظاملي أنفسهم . " وكان الفتية الذين قتلوا مع قريش يوم بدر فنزل فيهم القرآن فيما ذكر لنا

قالوا فيم كمنتم قالوا كنا مستضعفني يف األرض قالوا أمل تكن أرض اهللا واسعة فتهاجروا فيها فأولئك مأواهم جهنم 
أهنم كانوا أسلموا وملا هاجر رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم إىل املدينة حبسهم آباءهم وذلك " . وساءت مصرياً 

  .وعشائرهم مبكة وفتنوهم فافتتنوا مث ساروا مع قومهم إىل بدر فأصيبوا به مجيعاً فهم فتنة مفتنون
  .احلارث بن ربيعة وعقيل بن األسود بن املطلب بن أسد: ومن بين أسد بن عبد العزى بن قصي

  .ومن بين خمزوم أبو قيس بن الفاكه بن املغرية وأبو قيس بن الوليد ين املغرية



  .علي بن أمية بن خلف: ومن بين مجح
  .العاص بن منبه بن احلجاج: ومن بين سهم

فلما قدم رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم من بدر إلالى املدينة وكان فراغه من بدر يف عقب رمضان أو يف أول 
يقم باملدينة إال سبع ليال حىت غزا بنفسه يريد بين سليم، حىت بلغ ماء من مياههم يقال له الكدر، فأقام شوال، فلم 

عليه ثالث ليال، مث رجع إىل املدينة ومل يلق كيداً، فأقام بقية شوال وذا القعدة وفادى يف إقامته تلك جل األسارى 
  .من قريش

  غزوة السويق

  .السويق يف ذي احلجة، وويل تلك احلجة املشركون من تلك السنةمث غزا أبو سفيان بن حرب غزوة 
ظ  - ٣: نا حممد بن سلمة عن حممد بن اسحاق قال: حدثنا النفيلي قال: أخربنا عبد اهللا بن احلسن احلراين قال

بن فكان أبو سفيان كما حدثين حممد بن جعفر بن الزبري، ويزيد بن رومان، ومن ال اهتم، عن عبد اهللا بن كعب 
مالك، وكان من أعلم األنصار، حني رجع إىل مكة ورجع فل قريش من بدر حلف أال يلمس رأسه ماء من جنابة 

فخرج يف مائيت راكب من قريش ليرب ميينه فسلك النجدية حىت نزل بصدر  -صلى اهللا عليه  -حىت يغزو حممداً 
مث خرج من الليل حىت أتى بين النضري من حتت من املدينة على بريد أو حنوه، : قناة إىل جانب جبل يقال له تيت

الليل فأتى حيي بن أخطب فضرب عليه بابه فخاف فلم يفتح له فانصرف إىل سالم بن مشكم وكان سيد بين 
النضري يف زمانه ذلك، وصاحب كنزهم، فاستأذن عليه، فأذن هلوقراه وسقاه وبطن له من خرب الناس، مث خرج من 

ه، فبعث رجاالً من قريش إىل املدينة، فأتوا ناحية منها يقال هلا العريض فحرقوا يف أصوار عقب ليلته حىت أتى أصحاب
من خنل هبا، ووجدوا رجالً من األنصار وحليفاً له يف حرث هلما فقتلومها، مث انصرفوا واجعني، ونذر هبم الناس، 

انصرف راجعاً وقد فاته أبو سفيان فخرج رسول اهللا صلى اهللا عليه يف طلبهم حىت انتهى إىل قرقة الكدر، مث 
وأصحابه، وقد رأوا أزواداً القوم قد طرحها، يف احلرث يتخففون منها للنجاء، فقال املسلمون حني رجع هبم رسول 

نعم، فقال أبو سفيان وهو يتجهز غازياً من مكة إىل املدينة : اتطمع لنا أن تكون لنا غزوة؟ قال: اهللا صلى اهللا عليه
  :لشعرأبياتاً من ا

  و٤كروا على يثرب ومجعهمفإن ما مجعوا لكم نفل 
  فإن ما بعده لكم دول... إن يك يوم القليب كان هلم 
  ميس رأسي وجلدي الغسل... واالات ال أقرب النساء وال 
  خزرج إن الفؤاد مشتعل... حىت تبريوا قبائل األوس وال 

  :فأجابه كعب بن مالك
  حرب يف احلرة الفشل جيش ابن... يا هلف أم املشجعني على 

  ير ترقوا بقية اجلبل... إذ يطرحون الرمال من نسم الط 
  مل يك إال كمعرس الدؤل... جاؤوا جبمع لو قيس منزله 

  .الدؤل دويبة أصغر من القطا ع ط وبة مسي أبو األسود الدؤيل
  :وقال أبو سفيان بن حرب حني انصرف من املدينة إىل مكة



  حللف فلم أندم ومل اتلوم... إين ختريت املدينة واحداً 
  على عجل مين سالم بن مشكم... سقاين فرواين كميتاً مدامة 

  ألترحه أبشر بعز ومغنم... فلما توىل اجليش قلت ومل أكن 
  صريح لؤي ال مشاطيط جرهم... تأمل فإن القوم يف سرواهتم 

  أتى ساعياً من غري حلة معدم... فما كان إال بعض ليلة راكب 
  أمر إىل جند سنة ثالثغزوة ذي 

فلما رجع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم من غزوة السويق أقام باملدينة ذا احلجة واحملرم، أو قريباً منه مث غزا جنداً 
  .يريد بين غطفان وهي غزوة ذي أمر، فأقام بنجد صفراً كله، أو قريباً من ذلك، مث رجع إىل املدينة ومل يلق كيداً

: نا حممد بن سلمة عن حممد بن اسحاق قال: حدثنا النفيلي قال: ظ قال - ٤ن احلسن احلراين أخربنا عبد اهللا ب
إين : حدثين عمي عن عامر الرام أخي النضر قال: حدثين رجل من أهل الشام يقال له أبو منظور عن عمه قال

ى اهللا عليه وسلم، فأتيته وهو هذا لواء رسول اهللا صل: ما هذا؟ قالوا: لببالدنا إذ رفعت إيل ألوية ورايات فقلت
حتت شجرة قد بسط له حتتها كساء وهو جالس عليه، وقد اجتمع إليه أصحابه رضي اهللا عنهم فجلست إليهم، 

إن املؤمن إذا أصابه السقم، مث أعفاه اهللا منه كان كفارة ملا : فذكر رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم األسقام فقال
ا يستقبل به، وإن املنافق إذا مرض مث أعفي كان كالبعري عقله أهله مث أرسلوه ومل مضى من ذنوبه وموعظة له فيم

فبينا حنن عنده : قم عنا فلست منا، قال: وما األسقام، واهللا ما مرضت قط؟ قال: يدر أرسلوه، فقال رجل ممن حوله
أيتك أقبلت فمررت بغيضة من يا رسول اهللا ملا ر: إذ أقبل رجل عليه كساء معه شيء يف يده قد التف عليه، فقال

شجر فسمعت فيها أصوات فراخ طائر فأخذهتن فوضعتهن يف كسائي، فأقبلت أمهن حىت استدارت على رأسي، 
فوضعتهن بكسائي وأبيت إال : ضعهن عنك، قال: فكشفت هلا عنهن فوقعت معهن فلففتها، فهن اآلن معي، فقال

فو الذي بعثين : نعم، قال: تعجبون لرمحة أم األفراخ فراخها؟ قالواأ: رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: لزومهن فقال
فرجع : باحلق هللا أرحم بعباده من أم األفراخ بفراخها، ارجع هبن حىت تضعهن من حيث أخذهتن وأمهن معهن، قال

  .هبن
ول كله إال قليالً و إىل املدينة ومل يلق كيداً فلبث هبا شهر ربيع األ - ٥مث رجع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

منه، مث غزا يريد قريشاً ومبي سليم حىت بلغ حبران معدن باحلجاز يف ناحية الفرع، وذلك املعدن للحجاج بن عالظ 
  .البهزي فأقام به شهر ربيع اآلخر ومجادى األوىل مث رجع إىل املدينة ومل يلق كيداً

لم بين قينقاع وكان من حديث بين قينقاع أن رسول وقد كان فيها بني ذلك من غزو رسول اهللا صلى اهللا عليه وس
يا معشر يهود احذروا من اهللا مثل ما نزل بقريش من : اهللا صلى اهللا عليه وسلم مجعهم يف سوق بين قينقاع فقال هلم

انا يا حممد إنك تر: النقمة، واسلموا فإنكم قد عرفتم أين نيب مرسل، جتدون ذلك يف كتابكم، وعهد اهللا إليكم، قالوا
  .إنا واهللا لو حاربناك لتعلمن أنا حنن الناس! كقومك، يغرك إنك لقيت قوماً ال علم هلم باحلرب فأصبت منهم فرصة

حدثين موىل : حدثنا حممد بن سلمة عن حممد بن اسحاق قال: نا النفيلي قال: أخربنا عبد اهللا بن احلسن احلراين قال
قل للذين " ما نزل هؤالء اآليات إال فيهم : عن ابن عباس قالآلل زيد بن ثابت عن سعيد بن جبري أو عكرمة 

أي يف أصحاب بدر " قد كان لكم آية يف فئتني إلتقتا " إىل قوله " كفروا ستغلبون وحتشرون إىل جهنم وبئس املهاد 
إن يف  : "إىل قوله" فئة تقاتل يف سبيل اهللا وأخرى كافرة " من أصحاب رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وقريش 

  " .ذلك لعربة ألوىل األبصار 



حدثين : نا حممد ابن سلمة عن حممد بن اسحاق قال: أخربنا عبد اهللا بن احلسن احلراين قال حدثنا النفيلي قال
عاصم بن عمر بن قتادة أن بين قينقاع كانوا أول يهود نقضوا ما بينهم وبني رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم عليه 

ما بني بدر وأحد فحاصرهم رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم حىت نزلوا على حكمه، فقام إليه ظ في - ٥وحاربوا 
يا حممد أحسن يف موايل، وكانوا حلفاء اخلزرج، فأبطأ عنه : عبد اهللا بن أيب بن سلول حني أمكنه اهللا منهم فقال

سول اهللا، فأدخل يده يف جيب درع يا حممد أحسن يف موايل، فأعرض عنه ر: رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فقال
ال واهللا ال : فقال: أرسلين. فقال رسول اهللا، وغضب رسول اهللا، مث قال: رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، قال

أرسلك حىت حتسن يف موايل، اربع مائة حاسر وثالمثائة دراع منعوين من األمحر واألسود حتصدهم يف غواة واحدة، 
  .هم لك: لدوائر، فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلمإين اهللا أمرءاً أخشى ا

حدثين أيب : نا حممد بن سلمة عن حممد بن اسحاق قال: نا الفيلي قال: أخربنا عبد اهللا بن احلسن احلراين قال
ملا حاربت بنو قينقاع تشبث بأمرهم عبد اهللا بن : اسحاق بن يسار عن عبادة ابن الوليد بن عبادة بن الصامت قال

 سلول وقام دوهنم ومشى عبادة بن الصامت إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلمن وكان أحد بين عوف بن أيب
اخلزرج، وهلم من حلفه مثل الذي هلم من عبد اهللا بن أيب فخلعهم إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، وتربأ إىل اهللا 

ه واملؤمنني، وأبرأ إىل اهللا وإىل رسوله من حلف هؤالء يا رسول اهللا أتوىل اله ورسول: وإىل رسوله من حلفهم فقال
يا أيها الذين آمنوا ال تتخذوا اليهود : " ففيه ويف عبد اهللا بن أيب نزلت القصة يف املائدة: الكفار وواليتهم، قال

أخشى : لهيعين عبد اهللا بن أيب لقو" فترى الذين يف قلوهبم مرض يسارعون فيهم : " إىل لقوله" والنصارى أولياء 
وهم راكعون : " إىل قوله" و بالفتح أو أمر منعنده  - ٦يقولون خنشى أن تصيبنا دائرة فعسى اهللا أن يأيت " الدوائر 

ومن يتول اهللا . " أتوىل اهللا ورسوله وأبرأ من بين قينقاع من حلفهم وواليتهم: وذلك لقوله عبادة بن الصامت" 
  " .الغالبون ورسوله والذين آمنوا فإن حزب اهللا عم 

وسرية زيد بن حارثة اليت بعثه رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فيها، حني أصابت عري قريش، فيها أبو سفيان بن 
  .حرب على القردة، ماء من مياه جند

وكان من حديثهتا أن قريشاً كانت قد أخافت طريقها اليت تسلك إىل الشام، حني كان من وقعة بدر ما كان، 
العراق، وخرج منهم جتار فيهم أبو سفيان بن حرب ومعه فضة كثرية، وهو عظم جتارهتم، فسلكوا طريق 

فرات بن حيان يدهلم على الطريق، وبعث رسول اهللا صلى اهللا عليه : واستأجروا من بين بكر بن وائل رجالً يقال له
يها، وأعجزه الرجال، فقدم هبا وسلم زيد بن حارثة يف ذلك الوجه، فلقيهم على ذلك املاء فأصاب تلك العري وما ف

  .رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم
فقال حسان بن ثابت يذكر قريشاً وأخذها على ذلك الطريق بعد أحد يف غزوة بدر اآلخرة، وذلك أن رسول اهللا 

لفه أبو صلى اهللا عليه وسلم خرج مليعاد أيب سفيان منصرفه من أحد، فسار حىت نزل بدراً، فأقام هبا مثان ليال، واخ
  :سفيان، فقال حسان بن ثابت

  جالد كأفواه املخاض األوارك... دعوا، فلجات الشام قد حار دوهنا 
  وأنصاره حقاً وأيدي املالئك... بأيدي رجال هاجروا حنو رهبم 

  فقوال هلا ليس الطريق هنالك... إذا سلكت للغور من رمل عاجل 
  عريض املبارك بأرعن جرار... أقمنا على الرس النزوع مثانياً 

  وقب طوال مشرفات احلوارك... بكل كميت جوزه نصف خلقه 



  ظ٦ترى العرفج العادي تذري أصوهلمناسم أخفاف املطي الرواتك 
  فرات بن حيان بكن رهن هالك... فإن نلق يف تطوافنا والتماسنا 

  يزد يف سواد لونه لون حالك... وإن نلق قيس بن امرئ القيس بعده 

شرف، وكان من حديثه أنه ملا أصيب أهل بدر، وقدم زيد بن حارثة إىل أهل السافلة، وقدم عبد وقتل كعب بن األ
اهللا بن رواحة إىل أهل العالية مبشرين، بعثهما رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم إىل أهل املدينة من املسلمني بفتح اهللا 

يب بردة الطفري، وعبد اهللا بن أيب بكر بن حممد بن وقتل من قتل من املشركني، كما حدثين عبد اهللا بن املغيث بن أ
قال : عرمو بن حزم، وعاصم بن عمر بن قتادة، وصاحل بن أيب أمامة بن سهل كل قد حدثين بعض حديثه قالوا
وحيكم : كعب بن األشرف، وكان رجالً من طيء، مث أحد بين نبهان، وكانت أمه من بين النضري حني بلغه اخلرب

فهؤالء أشراف العرب  -يعين زيداً وعبد اهللا  -أن حممداً قتل هؤالء الذين يسمي هذان الرجالن أحق هذا؟ أترون 
فلما تيقن عدو اهللا اخلرب ! وملوك الناس، واهللا لئن كان حممداً أصاب هؤالء القوم لبطن األرض خري من ظهرها

عاتكة ابنة أيب العاص بن أمية بن خرج حىت قدم مكة، فنزل على املطلب بن أي وداعة بن ضبرية السهمي وعنده 
عبد مشس فأنزلته وأكرمته وجعل حيرض على رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، وينشد األشعار ويبكي على 

اصحاب القليب من قريش الذين أصيبوا؛ مث رجع كعب بن األشرف فشبب بأم الفضل ابنة احلرث، مث شبب بنساء 
افعل : من يل بابن اقتله، قال:  -كما حدثين عبد اهللا بن مغيث  -ليه وسلم رسول اهللا صلى اهللا ع: املسلمني، فقال

و يشرب إال ما يعلق نفسه فذكر ذلك لرسول  - ٧إن قدرت على ذلك، فرجع حممد فمكث ثالثاً ال يأكل وال 
أدري هل  يا رسول اهللا إين قلت لك قوالً ال: لن تركت الطعام والشراب؟ قال: اهللا صلى اهللا عليه وسلم، فقال

قولوا ما بدا لكم فأنتم يف حل : يا رسول اهللا إنه ال بد لنا أن نقول، قال: إمنا عليك اجلهد، قال: أقربه أم ال، قال
من ذلك، فأمجع يف قتله حممد بن مسلمة، وسلكان بن سالمة بن وقش، وهو أبو نائلة أحد بين عبد األشهل، 

مث قدموا إىل عدو اهللا ابن الشرف قبل أن يأتوه سلكان بن سالمة  واحلارث بن أوس بن معاذ احد بين عبد األشهل،
وحيك يا بن األشرف إين قد جئتك : أبا نائلة فجاءه، فتحدث معه ساعة وتناشدا، وكان أبة نائلة يقول الشعر مث قال

ا العرب ورمتنا كان قدوم هذا الرجل علينا من البالء، عادتن: أفعل، قال: حلاجة أريد ذكرها لك فاكتمها عين، قال
: عن قوس واحدة، وقطعت عنا السبل حىت ضل العيال، وجهدت األنفس، فأصبحنا وقد جهدنا عيالنا، فقال كعب
إين : أنا ابن األشرف أما واهللا لقد كنت أخربك يا بن سالمة أن األمر سيصري إىل ما كنت أقول لك، فقال سلسكان

أردت أن تفضحنا إن : ترهنوين أبناءكم؟ قال: حنسن يف ذلك، قالونوثق لك و. قد أردت أن تبيعنا طعاماً ونرهنك
يل أصحاباً على مثل رأيي، وقد أردت أن آتيك هبم لتبيعهم وحتسن يف ذلك ونرهنك من احلجلقة مالك فيه وفاء، 

خربه،  إن يف احللقة لوفاء، فرجع سلكان إىل أصحابه فأخربهم: وأراد سلكان أن ال ينكر السالح إذا جاؤوا به، قال
  .ظ السالح، مث ينطلقوا فيجتمعوا إليه، فاجتمعوا عند رسول اهللا صلى اهللا عليه - ٧وأمرهم أن يأخذوا 

حدثين ثور عن : نا حممد بن سلمة عن حممد بن اسحاق قال: نا النفيلي قال: أخربنا عبد اهللا بن احلسن احلراين قال
ل اهللا صلى اهللا عليه وسلم إىل بقيع الغرقد، مث وجههم مشى معهم رسو: عكرمة مويل ابن عباس عن ابن عباس قال

انطلقوا على اسم اهللا، اللهم أعنهم مث رجع إىل بيته يف ليلة مقمرة، فانتهوا إىل حصنه، فهتف به أبو نائلة : وقال
إنك رجل حمارب وإن صاحب : وكان حديث عهد بعرس، فوثب يف ملحفته، فأخذت امرأته بناحيتها وقالت

فو اهللا إين ألعرف يف صوته : أبو نائلة لو وجدين نائماً ما أيقظين، قال: ينزل يف مثل هذه الساعة، قال احلجرب ال



حدثنا التوزي أبو حممد قال قال األصمعي ما : قال أبو شعيب. لو يدعى الفىت لطنعة ألجاب: يقول هلا: الشر، قال
فنزل فتحدث مع ساعة، : وال إسالم إال قتل قال تكلم هلذه الكلمة أو وجدين نائما ما أيقظين أحد يف جاهلية

إن : هل لك يا بن األشراف أن نتماشى إىل شعب العجوز فنتحدث بقية ليلتنا هذه؟ قال: وحتدثوا معه، مث قال
شئتم، فخرجوا يتماشون ساعة، مث أن أبا نائلة شام يده يف فود رأسه مث شم يده، مث قال ما رأيت كالليلة طيباً أعطر 

مشى ساعة مث عاج ملثلها حىت اطمأن، مث مشى ساعة مث مشى ساعة ثن عاد ملثلها فأخذ بفودي رأسه، ثن  قط، مث
قال اضربوا عدو اهللا فضربوه فاختلفت عليه أسيافهم فلم تغن شيئاً، قال حممد بن مسلمة فذكرت مغوالً يف سيفي 

 تبق حولنا حصن إال أوقدت عليه الناس حني رأيت أسيافنا مل تغن شيئاً، فأخذته وقد صاح عدو اهللا صيحة مل
و عانته فوقع عدو اهللا وقد أصيب احلارث بن أوس بن معاذ فجرح  - ٨فوضعته يف ثنته مث حتاملت عليه حىت بلغت 

فخرجنا حىت سلكنا على بين أمية بن زيد، مث على بين قريظة، مث : يف رأسه أو يف رجله أصابه بعض أسيافنا، قال
دنا يف حرة العريض وقد أبطأ عنا صاحبنا احلارث بن أوس ونزفه الدم، فوقفنا له ساعة، مث أتانا على بعاث حىت اسن

يتبع آثارنا، فاحتملنا فجئنا به رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وهو قائم يصلي، فسلمنا عليه فخرج إلينا فأخربناه 
ا وقد خافت يهود تبعتنا، فليس هبا يهود اال بقتل عدو اهللا، وتفل على جرح صاحبنا، ورجعنا إىل أهلنا، فأصبحن

  .وهو خياف على نفسه
من ظفرمت به من رجال يهود فاقتلوه، فوثب حميصة بن مسعود على أيب : وقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم

وكان يلبسهم ويبايعهم فقتله، وكان حويصة بن مسعود غذ ذاك مل يسلم فقال  -سنينة، رجل من جتار يهود 
فقال ! يا عدو اهللا أقتلته أما واهللا لرب شحم يف بطنك من ماله: ملا قتله، وجعل يبصره -صة، وكان أسن منه حملي

واهللا إن ديناً بلغ بك هذا لدين له شأن، : فقال: واهللا لقد أمرين بقتله من لو أمرين بقتلك لضربت عنقك قال: حميصة
 صلى اهللا عليه وسلم عليه، فكان أول إسالم حويصة فقال انطلق إىل صاحبك حىت أمسع منه، فانطلق إىل رسول اهللا

  :حميصة
  لطبقت ذا فراه بابيض قاضب... يلوم ابن أمي لو أمرت بقتله 

  مىت ما اصوبه فليس بكاذب... حسام كلون امللح أخلص صقله 
  وأن لنا ما بني بصري فمأرب... وما سرين أين قتلتك طائعاً 

  :الم يف قتل ابن األشرفوقال علي بن أيب طالب عليه الس
  وأيقنت حقاً فلم أصدف... عرفت ومن يعتدل يعرف 

  ظ٨عن الكلم احملكمات التيمن اهللا ذي الرأفة األراف 
  هبن الصطفى أمحد املصطفى... رسائل تدرس يف املؤمنني 

  عزيز املقامة واملوقف... فأصبح أمحد فينا عزيزاً 
  باً ومل يعنفومل يأت حو... فيا أيها املوعدوه شفاهاً 

  وما أمن اهللا كاألخوف... ألستم ختافون أدىن العذاب 
  كمصرع كعب أيب الشرف... وأن تصرعوا حتت أسيافه 

  فأعرض كاجلمل األحنف... غداة رأى اهللا طغيانه 
  بوحي إىل عبده ملطف... فأنزل جربيل يف قتله 

  بأبيض ذي هبة مرهف... فدس الرسول رسوالً إليه 



  ت ومن دمع كعب هلا تذرف... مغوال  فبادتت له عيون
  فإنا من القوم مل نشتف... فقلنا ألمحد ذرنا قليالً 

  دحوراً على رغم اآلنف... فأجالهم مث قال اظعنوا 
  وكانوا بدرا ذوي زخرف... فأجلى النضري إىل غربة 

  على كل ذي دبر أعجف... إىل أذرعات رد أفاوهم 
ه وسلم باملدينة بعد قدومه من حبران مجادى اآلخرة ورجباً وشعبان ورمضان وكانت إقامة رسول اهللا صلى اهللا علي

  .وغزته قريش غزوة أحد يف شوال سنة ثالث

  غزوة أحد

وكان من حديث : ما النفيلي عن حممد بن سلمة عن حممد بن اسحاق قال: أخربنا عبد اهللا بن احلسن احلراين قال
الزهري، وحممد بن حيىي بن حبان، وعاصم بن عمر بن قتادة واحلصني  أحد كما حدثين حممد بن مسلم بن عبيدة اهللا

بن عبد الرمحن بن عمرو بن سعد بن معاذ وغريهم من علمائنا كل قد حدثين بعض احلديث عن يوم أحد، فاجتمع 
ملا أصيب قريش؛ أو من قاله منهم ببدر وأصحاب : حديثهم كله فيما سقت من هذا احلديث عن يوم أحد، قال

و كفار قريش؛ فرجع فلهم إىل مكة، ورجع أبو سفيان بن حرب بعريه مشى عبد اهللا بن أيب ربيعة  - ٩ليب من الق
وعكرمة بن أيب جهل وصفوان بن أمية يف رجال من قريش ممن أصيب آباؤهم وأبناؤهم واخواهنم ببدر وكلموا أبا 

قريش إن حممداً قد أركم وقتل رجالكم  يا معاشر: سفيان بن حرب ومن كانت له يف تلك العري جتارة فقالوا
وخياركم فأعينونا هبذا املال على حربه لعنا أن ندرك منه ثأرنا مبا أصاب منا؛ ففيهم فيما ذكر يل بعض أهل العلم 

إن الذين كفروا ينفقون أمواهلم ليصدوا عن سبيل اهللا فسينفقوهنا مث تكون عليهم حسرة مث يغلبون " أنزل اهللا 
  " .إىل جهنم حيشرون  والذين كفروا

فلما فعل ذلك أبو سفيان وأصحاب تلك العري أمجعت قريش حلرب رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم بأحابيشها ومن 
وكان . أطاعهم من قبائل بين كنانة وأهل هنامة، كل أولئك قد استغووا على حرب رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم

قد من عليه رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وعاهده أن ال يظاهر عليه،  أبو عزيز بن عمرو بن عبد اهللا اجلمحي
: يا أبا عزيز إنك امرؤ شاعر فأعنا بلسانك واخرج معنا، فقال: فأمجعت قريش السري إىل أحد، قال صفوان بن أمية

أغيثك، فإن  بلى فأعنا بنفسك، فلك إن رجعت أن: إن حممداً قد من علي، وال أريد أن أظاهر عليه أحداً، قال
أصبت أجعل بناتك مع بنايت يصيبهن ما أصاهبن من عسر ويسر، فخرج أبو عزيز يسري يف هتامة يدعو بين كنانة 

  :يقول
  أنتم بنو احلرب ضرابوا اهلام... يا بين عبد مناه الزرام 
  ال تعدوين نصركم بعد العام... أنتم محاة وأبوكم حام 

  ال تسلموين ال حيل إسالم
ظ حبربة  - ٩ بن مطعم بن عدي بن نوفل بن عبد مناف إالماً له يقال له وحشي، وكان حبشياً يضرب مث دعا جبري

بعمي طعيمة بن  -يعين محزة  -اخرج مع الناس فإن أنا قتلت عم حممد : له قذف احلبشة قل ما خيطئ هبا فقال
حديدها وأحابيشها ومن تبعها فخرجت قريش حبدها و -وكان طعيمة ممت قتل اهللا يوم بدر  -عدي فأنت عتيق 



من كنانة وأهل هتامة وخرجوا بالظعن التماس احلفيظة لئال يفروا، فخرج أبو سفيان وهو قائد الناس معه هبند إبنة 
عتبة بن ربيعة، وخرج صفوان بن أمية بن خلف بربزة إبنة مسعود بن عمرو بن عمري الثقفية وهي أم عبد اهللا بن 

اص بريطة بنت منية بن احلجاج وهي أم عبد اهللا بن عمرو، وكانت هند بنت عتبة صفوان؛ وخرج عمرو بن الع
أباد مسة إشف واشتف، وكان وحشي يكىن بأيب دمسة، فأقبلوا حىت نزلوا ببطن : كلما مرت بوحشي أو مر هبا قالت

وسلم واملسلمون قد نزلوا  فلما مسع هبم رسول اهللا صلى اهللا عليه. السبخة من قناة على شفري الوادي مما يلي املدينة
إين قد رأيت نفراً، ورأيت يف ذباب سيفي ثلماً، ورأيت أين أدخلت :قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم للمسلمني

فتأولتها املدينة، فإن رأيتم أن تقيموا وتدعوهم حيث قد نزلوا، فإن أقاموا أقاموا بشر مقام، . يدي يف درع حصينة
  .هم فيهاوإن دخلوا علينا قاتلنا

ونزلت قريش منزهلا بأحد يوم األربعاء فأقاموا هبا ذلك اليوم، ومي اخلميس ومي اجلمعة، وراح رسول اهللا صلى اهللا 
عليه وسلم حني صالة اجلمعة فأصبح بالشعب من أحد، فالتقوا يوم السبت يف النصف من شوال سنة ثالث، وكان 

، وكان " أال خيرج إليهم " اهللا عليه وسلم يرى رأيه يف ذلك  رأي عبد اهللا بن أيب بن سلول مع رسول اهللا صلى
و من املسلمني، ممن أكرمهم اهللا  - ١٠رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يكره اخلروج من املدينة فقال رجال 

ا عنهم يا رسول اهللا أخرج بنا إىل أعدائنا ال يرون أنا جبن: بالشهادة يوم أحد، وغريهم ممن كان فاتته بدر وحضروه
يا رسول اهللا أقم باملدينة فإن أقاموا أقاموا بشر جملس، وإن رجعوا رجعوا : أو ضعفنا، قال عبد اهللا ابن أيب سلول

خائبني كما جاؤا، وإن دخلوها قاتلهم الرجال يف وجوههم، ورماهم الصبيان والنساء باحلجارة من فوقهم فلم يزل 
ين كان من أمرهم حب لقاء اهللا، حىت دخل رسول اهللا صلى اهللا عليه الناس برسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، الذ

وسلم بيته فلبس ألمته، وذلك يوم اجلمعة حني فرغ من الصالة، وقد مات يف ذلك اليوم رجل من األنصار يقال له 
هللا صلى استكرهنا رسول ا: مالك بن عمرو أحد بين النجار، فصلى عليه رسول اهللا مث خرج وقد نام الناس وقالوا

رسول اهللا عليه : يا رسول اهللا استكر هناك، اقعد، ومل يكن لنا ذلك صلى اهللا عليك، فقال: اهللا عليه وسلم، فقالوا
نا ينبغي إذا النبيب لبس ألمته أن يضعها حىت يقاتل، فخرج رسول اهللا يف ألف من أصحابه حىت إذا كان : السالم

أطاعهم وعصاين، واهللا ما ندري : هللا ابن ايب سلول بثلث الناس، وقالبالشرط بني املدينة وأحد اخنذل عنه عبد ا
على ما نقتل أنفسنا ههنا أيها الناس، مث رجع مبن معه من قومه من أهل النفاق وأهل الريب، واتبعهم عبد اهللا بن 

: عدوكم قالوايا قوم أذكركم اهللا أن ختذلوا نبيكم وقومكم عندما حضر من : عمرو بن حرام أخو بين سلمة سقول
ظ أنكم تقاتلون ما أسلمناكم ولكنا ال نرى أن يكون، فقال فلما استصعبوا عليه وأبوا إال  - ١٠لو نعلم 

أبعدكم اهللا أعداء اهللا فسيغنين اهللا عنكم، ومضى رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم حىت سلك : االنصراف عنهم قال
استله فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وكان رسول حرة بين حارثة فذب فرس بذنبه فأصاب كالب سيف ف

شم سيفك فإين أرى أن السيوف ستسل اليوم، مث : اهللا صلى اهللا عليه وسلم حيب الفأل وال يعتاق، لصاحب السيف
من طريق ال  -أي قريب  -من رجل خيرج بنا على القوم من كثب : قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ألصحابه

أنا رسول اهللا فنفذ به يف حرة بين حارثة، وبني أمواهلم : عليهم؟ فقال أبو خيثمة، أخو بين حارثة بن احلارثمير بنا 
حىت يسلك به يف مال لربعي بن قيطس، وكان رجالً منافقاً ضرير البصر، فلما حس برسول اهللا ومن معه قام حيثو 

أن تدخل حائطي، وقد ذكر يل أنه أخذ حفنة من  إن كنت رسول اهللا فال أحل لك: يف وجوههم التراب وهو يقول
هذا : واهللا لو أعلم أين ال أصيب هبا غريك لضربت هبا وجهك، فابتدره القوم ليقتلوه فقال هلم: تراب بيده مث قال

األعمى، أعمى القلب والبصر، وقد بدر إليه سعد أخو بين عبد األشهل قبل هني رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 



و من أحد  - ١١لقوس يف رأسه، ومضى رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم على وجهه حىت نزل بالشعب فضربه با
ال يقاتل أحد حىت نأمره بالقتال؛ وقد سرحت : من عدوة الوادي إىل اجلبل، فجعل ظهره وعسكره إىل أحد، وقال

 هنى رسول اهللا صلى اهللا عليه قريش الظهر والكراع يف زروع كانت بالصمغة من قناة، فقال رجل من األنصار حني
وتبعأ رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم للقتال يف سبع مائة ! أترعى زروع بين قيلة وملا تضارب؟: وسلم عن القتال

رجل، وتعبأت قريش وهم ثالثة آالف، ومعهم مائتا فرس قد جنبوها، فجعلوا على ميمنة اخليل خالد بن الوليد، 
جهل، وأمر رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم على الرماة وهم مخسون رجالً عبد اهللا بن  على ميسرهتا عكرمة بن أيب

إنضح عنا اخليل بالنبل ال يأتونا من خلفنا إن : جبري أخا بين عمرو بن عوف، وهو يومئذ معلم بثياب بياض، وقال
من يأخذ : م بني درعني، وقالكانت لنا أو علينا، اثبت مكانك ال نؤتني من قبلك، وظاهر رسول اهللا عليه السال

: هذا السيف حبقه؟ فقام إليه رجال، فأمسكه عنهم، حىت قام إليه أبو دجانة مساك بن خرشة، أخو بين ساعدة، فقال
  :وما حقه يا رسول اهللا؟ قال أن تضرب به القوم حىت ينثين، قال

ال عند احلرب إذا كانت، وكان إذا علم أنا آخذه يا رسول اهللا حبقه، فأعطاه إياه وكان دجانة رجالً شجاعاً خيت
بعصابة له محراء يعصبها على رأسه علم الناس ا،ه سيقاتل، فلما أخذ السيف م يد رسول اهللا أخرج عصابته تلك 

أنا آخذه يا رسول اهللا حبقه، فأعطاه إياه وكان دجانة رجالً .ظ - ١١. فعصب هبا رأسه، فجعل يتبختر بني الصفني
احلرب إذا كانت، وكان إذا علم بعصابة له محراء يعصبها على رأسه علم الناس ا،ه سيقاتل، فلما شجاعاً خيتال عند 

  .ظ - ١١. أخذ السيف م يد رسول اهللا أخرج عصابته تلك فعصب هبا رأسه، فجعل يتبختر بني الصفني
اسحاق قالك حدثين جعفر بن  نا حممد بن سلمة عن حممد بن: نا النفيلي قال: أخربنا عبد اهللا بن احلسن احلراين قال

قال رسول اهللا صلى اهللا عليه : عبد اهللا بن أسلم موىل عمر بن اخلطاب عن رجل من األنصار من بين سلمة قال
  .إهنا ملشية أبغضها اهللا إال يف هذا املوطن: وسلم، حني رأى أبا دجانة يتبختر

حدثين عاصم بن عمر : ابن سلمة عن حممد بن اسحاق قالنا : نا النفيلي قال: أخربنا عبد اهللا بن احلسن احلراين قال
بن قتادة أن أبا عامر عبد عمرو بن صفي بن مالك بن النعمان بن أمية أحد بين ضبيعة قد كان خرج حني خرج من 

مكة مباعداً لرسول اهللا عليه السالم خبمسني إالماً من األوس منهم عثمان بن حنيف، وبعض الناس يقول كانوا 
ر، فكان أبو عامر بعد قريش، أن لو قد لقي قومه مل يتخلف منهم رجالن، فلما التقى الناس كان أول من مخسة عش

ال نعم اهللا بك عيناً يا : يا معاشر األوس أنا أبو عامر، فقالوا: لقيهم أبو عامر يف األحابيش وعبدان أهل مكة فنادى
سول اهللا صلى اهللا عليه وسلم الفاسق، فلما مسع ردهم فاسق، وكان أبو عامر يسمى يف اجلاهلية الراهب، فسماه ر

لقد أصاب قومي بعدي شر، مث قاتلهم قتاالً شديداً، وأضمخهم باحلجارة، فلما التقى الناس ودنا بعضهم : عليه، قال
من بعض قامت هند بنت عتبة يف النسوة الاليت معها، وأخذن الدفوف يضربن هبا خلف الرجال وحيرضنهم، فقال 

و وإن تدبروا نفارق فراق غري وامق  - ١٢حنن بنات طارق إن تقبلوا نعانق ونفرش النمارق : فيما تقولهند 
فاقتتل الناس حىت محيت احلرب وقاتل أبو دجانة مساك ين خرشة حىت أمعن يف العدو، ومحزة، وعلي بن آيب طالب 

ف حىت كشفوهم، وكانت اهلزمية ال يف رجال من املسلمني؛ فأنول اهللا نصره وصدقهم وعده، فحسوهم بالسيو
  .يشك فيها

نا حيىي بن عباد : نا حممد بن سلمة عن حممد بن اسحاق قال: نا النفيلي قال: أخربنا عبد اهللا بن احلسن احلراين قال
لقد رأينين أنظر إىل خدم هند بنت عتبة : بن عبد اهللا بن الزبري عن أبيه عن عبد اهللا بن الزبري عن الزبري قال

احبها مشمرات هوارب ما دون أخذهن قليل وال كثري، إذ مالت الرماة عن العسكر، حني كشفنا القوم عنه، وصو



يريدون النهب، وخلوا ظهورنا للخيل، فأتينا من أدبارنا، وصرخ صارخ أال إن حممداً قد قتل، فانكفأنا وانكفأوا 
قوم، فانكشف علينا، بعد أن أصبنا أصحاب اللواء علينا، بعد أن أصبنا أصحاب اللواء حىت ما يدنوا منه أحد من ال

حىت ما يدنوا منه أحد من القوم، فانكشف املسلمون فأصاب منهم العدو، فكان يوم بالء ومتحيص أكرم اهللا من 
فثلث قتيل، وثلث جريح : أكرم بالشهادة، وكان من املسلمني يف ذلك اليوم ملا أصاهبم فيه من شدة البالء ثالثاً

م، قد لقيته احلرب حىت ما يدري ما يصنع، حىت خلص العدو إىل رسو الهللا صلى اهللا عليه وسلم، فقذف وثلث منهز
  .باحلجارة حىت رقع لشقة، وأصيب رباعيته وشج يف وجنتيه، وكلمت شفتاه، وكان الذي أصابه عتبة بن أيب وقاص

ظ بن عبد  - ١٢سه كما حدثين حصني من يشتري لنا نف: وقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم حني غشيه القوم
الرمحن بن عمرو بن سعد بن معاذ عن حممد بن عمرو بن يزيد بن السكن، فقام زياد بن السكن يف مخسة نفر من 

األنصار، وبعض الناس يقول إمنا هو عمارة بن زياد بن السكن، فقاتلوا دون رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم رجالً 
كان آخرهم زياد بن السكن أو عمارة بن زياد، فقاتل حىت أثبتته اجلراح، مث فاءت فئة فرجل فيقتلوت دونه حىت 

أدنو مين، فوسده رسول اهللا صلى اهللا عليه : من املسلمني فأجهضوهم عنه، فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم
ول اهللا بنفسه يقع النبل وسلم قدمه، فمات وخده فوق قدم رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، وترس أبو دجانة رس

: يف ظهره وهو منحن حىت كثر فيه النبل، ورمى سعد بن أيب وقاص دون رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، قال سعد
  .ارم فداك أيب وأمي، حىت أنه ليناولين ما له من نصل فيقول ارم به: فلقد رأيته يناولين النبل ويقول
حدثين عاصم بن عمر : نا حممد بن سلمة عن حممد بن اسحاق قال: يلي قالنا النف: أخربنا عبد اهللا بن احلسن قال

بن قتادة أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم رمى عن قوسه حىت اندقت سيتها، فأخذها قتادة بن النعمان فكانت 
  .عنده، وأصيبت يومئذ عني قتادة بن النعمان حىت وقعت على وجنته

مر بن قتادة، أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ردها به فكانت أحسن فحدثين عاصم ين ع: قال ابن اسحاق
  .عينينه وأحدمها

وقاتل مصعب بن عمري دون رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ومعه لواؤه حىت فتل، فكان الذي أصابه ابن قميئة 
حممداً، فلما قتل مصعب قد قتلت : الليثي، وهو يظن أنه رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، فرجع إىل قريش فقال

أعطى رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم علي بن أيب طالب اللواء، وقاتل محزة بن عبد املطلب حىت قتل أركاه بن 
و بن هاشم بن عبد مناف بن عبد الدار بن قصي، وكان أحد النفر الذين حيملون لواء قريش، مث  - ١٣شرحبيل 

هلم إيل يا لنب مقطعة البظور فضربه فكأن ما : ىن بأيب نيار فقال له محزةمر سباع بن عبد العزى الفيشاين وكان يك
أخطأ رأسه، وكانت أم نيار موالة شريق بن عمرو بن وهب الثقفي ختانة مبكة، فلما التقيا ضربه محزة فقتله، وقال 

اجلمل األوراق إذ تقدمين واهللا إين ألنظر إىل محزة يهد الناس بسيفه ما يليق شيئاً مثل : وحشي إالم جبري بن مطعم
غليه سباع بن عبد العزى فقال له محزة هلم إيل يابن مقطعة البظور فضربه فكأنه ما أخطأ رأسه، وهززت حربيت 

حىت إذا رضيت منها ذففتها عليه حىت وقعت يف ثنته حىت خرجت من بني رجليه، وأقبل فقلب، فأمهلته حىت إذا ما 
وقد قتل عاصم بن ثابت بن . حيت إىل العسكر، ومل يكن يل بشيء حاجة غريهمات جئت إليه فأخذت حربيت، مث تن

األقلح أخو بين عمرو بن عرف مسافع بن طلحة وأخاه جالساً، كالمها يشعره سهماً، فيأيت أمه سالفة فيضع رأسه 
ألفلح فتقول خذها إليك وأنا ابن ا: مسعت رجالً حني رماين يقول: يا بين ما أصابك؟ فيقول: يف حجرها، فتقول

أقلحي هو؟ فنذرت إن اهللا أنكنها منرأس عاصم أن تشرب فيه اخلمر، وكان عاصم قد أعطى اهللا عهداً أال ميس 
  .مشركاً وال ميسه أبداً



حدثين القاسم : نا حممد بن سلمة عن حممد بن اسحاق قال: نا النفيلي قال: أخربنا عبد اهللا بن احلسن احلراين قال
وهو عم أنس بن مالك، وبه مسي  -انتهى أنس بن النضر : افع أخو بين عدي بن النجار قالبن عبد الرمحن بن ر

ظ اخلطاب، وطلحة بن عبيد اهللا رضي اهللا عنهم يف رجال من املهاجرين واألنصار  - ١٣إىل عمر بن  -أنس أنساً 
فما تضنون باحلياة بعده؟ : القتل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ق: ما جيلسكم؟ قالوا: وقد ألقوا بأديهم فقال

  .قوموا فموتوا على ما مات عليه رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، مث استقل القوم فقاتل حىت قتل
حدثين محيد : نا حممد بن سلمة عن حممد بن اسحاق قال: نا النفيلي قال: أخربنا عبد اهللا بن احلسن احلراين قال

  .بأنس بن النضري يومئذ سبعني ضربة ما عرفته إال أخته، عرفت بنانه لقد وجدنا: الطويل عن انس بن مالك قال

كان أول من : نا حممد بن سلمة عن حممد بن اسحاق قال: نا النفيلي قال: أخربنا عبد اهللا بن احلسن احلراين قال
ب الزهري عن عرف رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم بعد اهلزمية، وقول الناس قتل رسول اهللا، كما حدثين ابن شها

عرفت عينينه تزهران من حتت املغفر فناديت بأعلى : قال كعب: عبد اهللا بن كعب بن مالك أخو بين سلمة قال
يا معشر املسلمني أبشروا هذا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، فأشار إيل أن أنصت، فلما عرف املسلمون : صويت

أبو بكر بن أيب قحافة، وعمر اخلطاب، : هم حنو الشعب، معهرسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم هنضوا به، وهنض مع
وعلي بن أيب طالب، وطلحة بن عبيد اهللا، والزبري بن العوام، واحلارث بن الصمة رضي اهللا عنهم أمجعني، يف رهط 

د أين يا حمم: من املسلمني، فلما أسند رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يف الشعب، أدركه أيب بن خلف وهو يقول
دعوه فلما دنا تناول رسول : أيعطف عليه يا رسول اهللا رجل منا؟ فقال: أين يا حممد الجنوت إن جنوت، فقال القوم

فلما أخذها رسول اهللا صلى اهللا عليه . و - ١٤اهللا احلربة من احلارث بن الصمة، يقول بعض القوم فيما ذكر يل 
ن ظهر البعري إذا انتفض هبا، مث استقبله فطعنه هبا طعنة تردى هبا وسلم انتفض هبا انتفاضة تطايرنا عنه تطاير الشعر م

  .عن فرسه مراراً
حدثين صاحل بن : نا حممد بن سلمة عن حممد بن اسحاق قال: نا النفيلي قال: أخربنا عبد اهللا بن احلسن احلراين قال
يا حممد : عليه وسلم مبكة فيقول كان آيب بن خلف يلقى رسول اهللا صلى اهللا: ابراهيم ين عب الرمحن بن عوف قال

بل أنا أقتلك إن شاء اهللا، فرجع إىل قريش وقد : إن عندي العوز أعلفه كل يوم فرقاً من ذرة أقتلك عليه فيقول
إنه : ذهب واهللا فؤادك إن كان بك بأس، قال: خدشه يف عنقه غري كبري فاحتقن الدم أقالك قتلين واهللا حممد، قالوا

. بل أنا أقتلك، فو اهللا لو بصق علي لتقتلين، فمات عدة اهللا بسرف وهم قافلون به إىل مكة: قد كان قال يل مبكة
  :فقال حسان بن ثابت يف قتل رسول اهللا أبيا وقوله له مبكة ما قال

  أيب حني بارزه الرسول... لقد ورث الضاللة عن أبيه 
ي بن أيب طالب رمحة اهللا عليه بالدرقة حىت مألها فلما انتهى رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم إىل فم الشعب خرج عل

مث جاء به إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، فوجد له رحياً فعافه فلم يشرب منه، وغسل عن . ماء من املهراس
  .اشتد غضب اهللا على من دمى وجه رسول اهللا: وجهه الدم وصب على رأسه وهو يقول

حدثين صاحل بن : نا حممد بن سلمة عن حممد بن اسحاق قال: ال نا النفيلي قالأخربنا عبد اهللا بن احلسن احلراين ق
ما حرصت على قتل أحد ما حرصت على : ظ حدثة عن سعد بن أيب وقاص أنه كان يقول - ١٤كيسان عمن 

د اشت: قتل عتبة بن أيب وقاص، وإن كان ما علمت لسيء اخللق مبغضاً يف قومه، ولقد كفاين منه قول رسول اهللا
غضب اهللا على من دمى وجه رسوله، فبينما رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يف الشعب معه أولئك النفر من 

إنه ال ينبغي هلم أن يعلونا، فقاتل عمر بن اخلطاب ورهط معه :أصحابه إذ علت عالية على اجلبل، فقال رسول اهللا 



عني، فلما ذهب لينهض مل يستطع، فجلس حتته طلحة من املهاجرين حىت أهبطوا عن اجلبل، وهنض رسول اهللا بني در
  .بن عبيد اهللا، فنهض به حىت استوى عليها

حدثين حيىي بن عباد اهللا : نا حممد ين سلمة عن حممد بن اسحاق قال: نا النفيلي قال: أخربنا عبد اهللا بن احلسن قال
أوجب طلحة حني انتهى بعضهم إىل املنقى مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول : بن الزبري عن الزبري قال

دون األعوص، وفر عثمان بن عفان، وعقبة بن عثمان، وسعد بن عثمان رجالن من األنصار، مث من بين زريق حىت 
بلغوا اجلالب جبالً بناحية املدينة، فأقاموا به ثالثاً مث رجعوا إىل رسول اهللا عليه السالم، فقال رسول اهللا فيما زعموا 

  .بتم فيها عريضةلقد ذه

حدثين عاصم بن عمر بن قتادة : نا حممد بن سلمة عن حممد بن اسحاق قال: أخربنا عبد اهللا بن احلسن احلراين قال
و سفيان بن حرب،  - ١٥عن حممود بن لبيد عن حنظلة بن أيب عامر أخو بين عمر بن عوف أنه التقى هو وأبو 

كان يقال له ابن شعرب قد عال أبا سفيان، فضربه شداد فقتله، فقال فلما استعاله حنظلة، رأه شداد بن األسود، و
خرج : فسلوا أهله ما شأنه؟ فسئلت صاحبته، فقالت -يعين حنظلة لتغسله املالئكة  -رسول اهللا إن كان صاحبكم 

  .لذلك غسلته املالئكة: وهو جنب حني مسع اهلائعة، فقال رسول اهللا
قد وقفت هند بنت : ما ممد ين سلمة عن حممد بن اسحق قال: نا النفيلي قال: قال أخربنا عبد اهللا بن احلسن احلراين

عتبة كما حدثين صاحل بن كيسان والنسوة اآلتون معها ميثلن بالقتلى من أصحاب رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 
ذمها وقالئدها وقرطيها جيدعن اآلذان واآلناف حىت اختذت هند من آذان الرجال وأنافهم خذماً وقالئداً، وأعطت خ

وحشياً إالم جبري بن مطعم، وبقرت عن كبد محزة فالكتها فلم تستطيع أن تسيغها، مث علت على صخرة مشرفة 
  :فصرخت بأعلى صوهتا وقالت، من الشعر حني ظفروا مبا أصابوا من أصحاب رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم

  حنن جزيناكم بيوم بدر
  :بن عباد بن املطلب بن عبد مناف فقالتفأجابتها هند بنت أثاثة 
  خزيت يف بدر وبعد بدر

  :مث أن أبا سفيان حني أراد االنصراف عال اجلبل مث صرخ بأعلى صوته
  إن احلرب سجال... أنعمت فعال 
  أعل هبل... يوم بيوم بدر 

  ظ - ١٥فقال رسول اهللا لعمر رمحة اهللا عليه قم فأجبه  -أي ظهر دينك 
  ال سواء.. .اهللا أعال وأجل 
  وقتالكم يف النار... قتالنا يف اجلنة 

أنشد اهللا يا : إئته فانظر ما شأنه، فقال له أبو سفيان: هلم إيل يا عمر، فقال له رسول اهللا: فلما أجاب أبا سفيان قال
أبر، لقول قال فأنت واهللا أصدق عندي من ابن قميئة و. اللهم ال، وإنه ليسمع كالمك اآلن: عمر أقتلنا حممداً؟ قال

إنه قد كان يف قتالكم مثل واهللا ما رضيت وما سخطت وما أمرت وال : قتلت حممداً، مث نادى أبو سفيان: ابن قميئة
: إن موعدكم بدر العام املقبل، فقال رسول اهللا لرجل من أصحايب: هنيت، وملا انصرف أبو سفيان ومن معه نادى

أخرج يف إثر : اهللا صلى اهللا عليه وسلم علي بن أيب طالب فقال نعم هي بيننا وبينك موعداً، مث بعث رسول: قل
القوم فانظر ماذا يصنعون، وماذا يريدون، فإن كانوا قد جنبوا اخليل وامتطوا االبل فإهنم يريدون مكة، وان ركبوا 

ألناجزهنم، قال علي اخليل وساقوا االبل فإهنم يريدون املدينة، والذي نفسي بيده لئن أرادوها ألسرين إليهم فيها، مث 



فخرجت يف إثرهم أنظر ماذا يصنعون، فلما جنبوا اخليل، وامتوا االبل، ووجهوا إىل مكة، أقبلت : رمحة اهللا عليه
  .أصيح ما أستطيع أن أكتم ما أمرين به رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ملا يب من الفرح إذ رأيتم امصرفوا عن املدينة

وفزع الناس : نا حممد بن سلمة عن حممد بن اسحق قال: نا الن فيلي قال: راين قالأخربنا عبد اهللا احلسن احل
من : كما حدثين حممد بن عبد اهللا بن عبد الرمحن بن أيب صعصه املازين أخو بين النجار -لقتالهم، فقال رسول اهللا 

يف األموان؟ فقال رجل من  و أخو باحلارث بن اخلزرج يف األحياء أو - ١٦رجل ينظر يل ما فعل سعد بن الربيع 
إن رسول اهللا أمرين أن : أنا أنظر لك يا رسول اهللا ما فعل، فنظر فوجده جرحياً يف القتلى، به رمق، فقال له: األنصار

إن سعد بن : فأنا يف األموات فأبلغ رسول اهللا عين السالم، وقل له: أنظر له ف ياألحياء أنت أم يف األموات، قال
: إن سعد بن ريع يقول لكم: ك اهللا عنا خري نا جزى نبياً عن أمته، وأبلغ قومك عين السالم وقلجزا: الربيع يقول

ثن مل أبرح حىت مات رمحة اهللا لعيه، فجثت : أنه ال عذر لكم عند اهللا إن خيلص إىل نبيكم ومنكم عني تطرف، قال
بن عبد املطلب، فوجده ببطن الوادي قد يلتمس محزة  -فيما بلغين  -رسول اهللا فاخربته خربه، فخرج رسول اهللا 
  .بطنه عن كبده، ومثل به وجدع أنفه وأذناه

حدثين حممد بن : نا حممد بن سلمة عن حممد ابن اسحاق قال: نا النفيلي قال: أخربنا عبد اهللا بن احلسن احلراين قال
لوال أنتحزن صفية أو : ى ما رأىسلمة عن حممد بن جعفر بن الزبري أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال حني رأ

تكون سنة من بعدي ما غيبته ولتركته حىت يكون يف بطون السباع وحواصل الطري، ولئنأنا أظهرين اهللا على قريش 
يف موطن ألمثلن بثالثني رحالً منهم، فلما رأى املسلمون حزن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وغيظه على ما فعل 

  .أظهرنا اهللا لعيهم لنمثلن هبم مثله مل ميثلها أحد من العرب بأحد قط واهللا لئن: بعمه، قالوا
نا حممد بن سلمة عن حممد بن اسحاق قال حدثين بريدة بن : نا النفيلي قال: أخربنا عبد اهللا بن احلسن احلراين قال

نزل يف ذلك من قول سفيان بن فروة األسلمي عن حممد بن كعب القرظي، وحدثين من الأهتم عن ابن عباس ا، اهللا أ
إىل " ظ خري للصابرين  - ١٦وإن عاقبتم فعاقبوا مبثل ما عوقبتم به ولئن صربمت هلو " رسول اهللا وقول أصحابه 

  .آخر القضية فعفا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وصرب وهنى عن املثل
حدثين محيد الطويل : مد بن اسحاق قالنا حممد بن سلمة عن حم: حدثنا النفيلي قال: أخربنا عبد اهللا بن احلسني قال

ما قام فينا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم مقاماً ففارقه حىت يأمرنا : عن احلسن عن مسرة بن جندب أنه قال
  .بالصدقة وينهانا عن املثلة

مد هللا حدثين من ال أهتم عن مقسم واحل: يتلوه إن شاء اهللا اجلزء الرابع حممد بن سلمة عن حممد بن اسحاق قال
رب العاملني وصواته على سيدنا حممد وآله وسلم تسليماً وحسبنا اهللا ونعم الوكيل، وكتبه طاهر بن بكران 

  .اخلشوعي يف شهر رمضان من سنة أربع ومخسني وأربع مائة واهللا املعني على كل حال إن شاء اهللا
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